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หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy Program in Education Administration 
๒. ชื่อปริญญาบตัร 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Education Administration) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Education Administration) 
 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
 เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารการศึกษาในทุกระดบั 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ  

๑) แผน ๑ เน้นการท าวิจัย 
 แบบ ๑.๑ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนพินธ ์๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๒ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎนีิพนธ ์๗๒ หน่วยกิต 

 ๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและท าวิจัย 
 แบบ ๒.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎี

นิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต  
 แบบ ๒.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์

ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต 
๕. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

เมือ่ส าเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเปน็ผูบ้ริหารสถานศึกษา ที่ปรึกษา อาจารยป์ระจ า
สถาบนัอุดมศึกษา นักวชิาการ และนักวิจัยดา้นการศึกษา 

๑.๒.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
๑) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ  และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 

๒) เพื่อศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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๓) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้าง
สังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๔) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ 
โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย           

เวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้ 
๑) มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาอย่างลึกซึ้ง

และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการด้วยการน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

๒) มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้ ด้วย
กระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ  

๓) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และเป็นอิสระใน
การจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม 

๔) แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ 
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  

๕) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๖) ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มคน และชุมชน 
๗) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
๘) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๙) มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐) มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจของตนและ

สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
๑๑) ส่งเสริมและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม 
 

๑.๑ คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสติ 
๑.๑.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๑) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผู้เข้าศึกษาใน 

 แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า  
 แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ จะตอ้งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ย (CGPA) 

ไม่น้อยกว่า ๓.๐ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า ๓ ปีหลังส าเร็จปริญญาตรี  
๒) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นก าหนด 
๓) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
๔) ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตาม             

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
๑.๒ งบประมาณตามแผน 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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๑.๓ ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต 
   อื่นๆ ระบุ          

 
 

๒. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๒.๑ หลักสูตร 

๒.๑.๑  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ  
๑) แผน ๑ เน้นการท าวิจัย 
 แบบ ๑.๑ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนพินธ์ ๔๘ หน่วยกิต 
 แบบ ๑.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต 
๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและท าวิจัย 
 แบบ ๒.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎี

นิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต 
 แบบ ๒.๒ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ 

ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร 

๑) แผน ๑ เน้นการท าวิจัย 
การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดท าข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และท าดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทาง

วิชาการ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย 
แบบ ๑.๑ ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน 
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต)   
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ ์ ๔๘ หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ส าหรับผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต 
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต)   
หมวดวิชาชัน้ปริญญามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเลือก - หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ ์ ๗๒ หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต 

๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและท าวจิัย 
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นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ ากว่า B และท าข้อเสนอ
ดุษฎีนิพนธ์และจัดท าดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการ
สัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย 

 
แบบ ๒.๑ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ 

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต)   
หมวดวิชาเฉพาะ ๑๕ หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ ์ ๓๖ หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๕๑ หน่วยกิต 

 แบบ ๒.๒ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต 
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต)   
หมวดวิชาชัน้ปริญญามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ๑๘ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ๑๕ หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ ์ ๔๘ หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๘๑ หน่วยกิต 

 
ผังโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

๑) แผน ๑ เน้นการท าวิจัย 
 
 
 

 
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 

    

 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
(ไม่นบัหน่วยกิต N/C) 

 
    

     

แบบ ๑.๑ ส าหรับผูท้ี่ส าเร็จการศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต 

๔๘ หน่วยกิต 
 

แบบ ๑.๒ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาบณัฑิต 

๗๒ หน่วยกิต 
     

สอบวัดคุณสมบัต ิ
(Qualifying  Examination) 

 
สอบวัดคุณสมบัต ิ

(Qualifying  Examination) 
     

หมวดดุษฎีนิพนธ ์
๔๘ หน่วยกิต 

 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์

๗๒ หน่วยกิต 
  
 
 
 
 
 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  มคอ.๒ 

 

๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและท าวจิัย 
 
 

 
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 

    

 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
(ไม่นบัหน่วยกิต N/C) 

 
    

     

แบบ ๒.๑ ส าหรับผูท้ี่ส าเร็จการศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต 

๕๑ หน่วยกิต 
 

แบบ ๒.๒ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาบณัฑิต 

๘๑ หน่วยกิต 
     

หมวดวิชาเฉพาะ 
๑๕ หน่วยกิต 

 

หมวดวิชาชัน้ปริญญามหาบัณฑติ 
๑๘ หน่วยกิต 

และหมวดวิชาเฉพาะ 
๑๕ หน่วยกิต 

     

สอบวัดคุณสมบัต ิ
(Qualifying  Examination) 

 
สอบวัดคุณสมบัต ิ

(Qualifying  Examination) 
     

หมวดดุษฎีนิพนธ ์
๓๖ หน่วยกิต 

 
หมวดดุษฎีนิพนธ ์

๔๘ หน่วยกิต 
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๓.๑.๓   รายละเอียดในหลักสตูร 
๑)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  

นิสิตอาจต้องศึกษาในรายวชิาตอ่ไปนี้ ตามความเห็นชอบของบณัฑิตวิทยาลัย 
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย  Non-credit 
 Applied computer for research   
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา  Non-credit 
 Graduate English   

 ๒)   หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต 
ED6101 นโยบายและการวางแผนการศึกษาและการบริหารงบประมาณทางการศึกษา ๖ (๖-๐-๑๒) 
 Policy and Planning Education and Financial Administration in Education 
ED6102 ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ ๖ (๖-๐-๑๒) 
 Leadership in Education and Ethics for Education Administrator 
ED6103 การบริหารงานวชิาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ๖ (๖-๐-๑๒) 
 Academic Affairs and Educational Quality Assurance 

 
 ๓)   หมวดวิชาเฉพาะ 

ED8101 ขอบข่าย ทฤษฎี และแนวทางบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
 Scope Theory and Educational Administration   
ED8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสงู ๓ (๑-๓-๓) 
 Advanced Quantitative Research Methodology    
ED8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้สงู ๓ (๑-๓-๓) 
 Advanced Qualitative Research Methodology    
ED8104 ปรัชญาเชงิศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
 Philosophy of Science   
ED8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา ๓ (๐-๖-๓) 
 Doctoral Seminar   

 ๔)   หมวดดุษฎีบัณฑิต 
ED9201 ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
 Doctoral Dissertation    
ED9202 ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 
 Doctoral Dissertation    
ED9203 ดุษฎีนิพนธ์  ๗๒ หน่วยกิต 
 Doctoral Dissertation    
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๓.๑.๔   แผนการศึกษา    
๑)   แผน ๑ เน้นการท าวิจัย 

แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ 
หมวดเสริมพ้ืนฐาน หน่วยกิต หมวดเสริมพื้นฐาน หน่วยกิต 

IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย N/C IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย N/C 
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา N/C EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา N/C 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑    ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑    
ED9202 ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ ED9203 ดุษฎีนิพนธ์  ๗๒ 

 
๒)   แผน ๒   ศึกษารายวิชาและท าวิจัย 

แบบ ๒.๑ แบบ ๒.๒ 
หมวดเสริมพื้นฐาน หน่วยกิต หมวดเสริมพื้นฐาน หน่วยกิต 

IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย N/C IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย N/C 
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา N/C EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา N/C 

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑    ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑    
ED8101 ขอบข่าย ทฤษฎี และแนวทาง ๓ (๓-๐-๖)  รายวิชาในหมวดวิชาชัน้ปริญญา ๑๘ 
 บริหารการศึกษา    มหาบัณฑิต  
ED8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสงู ๓ (๑-๓-๓)    
ED8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้สงู ๓ (๑-๓-๓)    

ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒    ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒    
ED8104 ปรัชญาเชงิศาสตร ์ ๓ (๒-๓-๕) ED8101 ขอบข่าย ทฤษฎี และแนวทาง ๓ (๓-๐-๖) 
ED8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา ๓ (๐-๖-๓)  บริหารการศึกษา   
    ED8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสงู ๓ (๑-๓-๓) 
    ED8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขัน้สงู ๓ (๑-๓-๓) 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑    ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑    
ED9201 ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ ED8104 ปรัชญาเชงิศาสตร์ ๓ (๒-๓-๕) 
   ED8105 ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา ๓ (๐-๖-๓) 

ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒    ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒    
    ED9202 ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ 
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๓.๑.๖   ค าอธิบายรายวิชา 
 ๑)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
IT8001 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย N/C 

 Applied computer for research   
สถิติเบื้องต้น การเตรียมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล วิธีการใช้สถิติ

ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสถิติ  และการแปล
ความหมาย การน าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากโปรแกรมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ไปใช้ 
EN8002 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา N/C 

 Graduate English   
ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน และการเขียนโดยเน้นทักษะการอ่านเป็นหลัก เช่น การเดา ความหมาย

ของศัพท์ การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ การเขียนโครงร่างสรุปจากบทอ่าน การเขียนย่อหน้าสั้นๆ จากโน้ตย่อ โดยมี
ทักษะการฟังและการพูดเป็นทักษะเสริม 
 
 ๒)   หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต 
ED6102 นโยบายและการวางแผนการศึกษาและการบริหารงบประมาณทางการศึกษา ๖ (๖-๐-๑๒) 
 Policy and Planning Education and Financial Administration in Education 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด กระบวนการก าหนดนโยบายและแผนของการศึกษา พระราชบัญญัติ
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบด้านทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและ
พัฒนาการศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี การบริหารงบประมาณทางการศึกษาในงานวิชาการ งานธุรการ 
งานการเงิน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร และแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับของสถานศึกษา 
ED6103 ภาวะผู้น าทางการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ ๖ (๖-๐-๑๒) 
 Leadership in Education and Ethics for Education Administrator   

ภาวะผู้น าและพฤติกรรมผู้น า แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น า คุณลักษณะและประเภทของ
ผู้น า ศิลปะของการเป็นผู้น า การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน เทคนิคการสั่งการที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าการอดทน หลักจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและผู้น าผู้บริหาร ศึกษาหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้น า และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนหลักธรรมที่ผู้น า
ผู้บริหารควรประพฤติในวิชาชีพ 
ED6104 การบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ๖ (๖-๐-๑๒) 
 Academic Affairs and Educational Quality Assurance   

วิเคราะห์ความหมาย แนวคิด หลักการ และขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ การจัดระบบงานและการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารหลักสูตร การจัดแหล่งเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หลักการ 
แนวคิด และกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มาตรฐานและการประเมินมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบทบาทของผู้บริหาร 
 ๓) หมวดวิชาเฉพาะ 
ED8101 ขอบข่าย ทฤษฎี และแนวทางบริหารการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 

 Scope Theory and Educational Administration   
ขอบข่ายสถานภาพ และการเปลี่ยนแปลงของบริหารการศึกษา ทฤษฎี กระบวนทัศน์ และแนวการศึกษา

เก่ียวกับการบริหารการศึกษา แนวการศึกษาแบบดั้งเดิม แบบพฤติกรรมศาสตร์ แบบยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎี
ที่เป็นหลักของแต่ละยุคแต่ละสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทฤษฎีในปัจจุบัน ทฤษฎีกับความรู้การบริหารการศึกษา 
ปัจจัยที่เก่ียวกับการบริหารการศึกษา ภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษา บุคคลและกลุ่มในสถานศึกษา นวตกรรมและ
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เทคนิคการบริหารจัดการ 
ED8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง ๓ (๑-๓-๓) 

 Advanced Quantitative Research Methodology    
ความหมายและลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล
ในการวิจัยเชิงปริมาณ การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัยเชิงปริมาณ 

 
ED8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง ๓ (๑-๓-๓) 

 Advanced Qualitative Research Methodology    
ความหมายและลักษณะทั่วไป ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทวิจัย การออกแบบการวิจัย การด าเนินงานวิจัย การ

เก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การระดมสมอง (Brain Storm) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล (Individual in 
depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การเขียนโครงร่าง
และรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ED8104 ปรัชญาเชิงศาสตร ์ ๓ (๒-๓-๕) 
 Philosophy of Science   

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาเชิงศาสตร์ ความหมาย ที่มา และสถานภาพของญาณวิทยา 
(Epistemology) และกระบวนการสร้างและสั่งสมองค์ความรู้  ความจริงของการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
องค์ประกอบของปรัชญาการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empiricism) ส านักพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioralism) และส านัก
หลังพฤติกรรมศาสตร์ (Post-behavioralism) ซึ่งเป็นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการแสวงหาและ
จัดระเบียบความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) จุดเน้น (Focus of Study) 
ขอบข่าย (Locus of Study) และหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เพื่อน าไปสู่การสร้างและการพัฒนาทฤษฎี
ทางด้านสังคมศาสตร์  
ED8105 ดุษฎีบัณฑติสัมมนา ๓ (๐-๖-๓) 

 Doctoral Seminar   
สัมมนาในหัวข้อที่จะน าไปสู่การท าดุษฎีนิพนธ์  ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในหัวข้อ

ดังกล่าว โดยจัดท าเป็นรายงานผลการศึกษาและเสนอผลการศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
 ๔)   หมวดดุษฎีบัณฑิต 
ED9201 ดุษฎีนิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 

 Doctoral Dissertation    
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ ก ากับดูแล และค าแนะน า

จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
ED9202 ดุษฎีนิพนธ์  ๔๘ หน่วยกิต 

 Doctoral Dissertation    
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ ก ากับดูแล และค าแนะน า

จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
 
 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  มคอ.๒ 

 

 
ED9203 ดุษฎีนิพนธ์  ๗๒ หน่วยกิต 

 Doctoral Dissertation    
ศึกษาวิจัยและเสนอผลการวิจัยตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยได้รับอนุมัติ ก ากับดูแล และค าแนะน า

จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบของการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  มคอ.๒ 

 

 


