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 ปัจจุบันกระแสคว�มเปลี่ยนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยีและโลก�ภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบ

ต่อโครงสร้�งขององค์ก�รต่�ง ๆทั้งภ�ครัฐและเอกชน รูปแบบ วิธีก�ร เทคนิคและก�รจัดก�รที่

ใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่�นม�ได้กล�ยเป็นอดีตไม่ส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งในก�รคลี่คล�ยวิกฤตหรือ

แก้ปัญห�ได้อีกต่อไป ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ของช�ติยังผลให้เกิดพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 มีผลให้ก�รบริห�รก�รศึกษ�และก�ร

บริห�รจัดก�รต่�ง ๆ จำ�เป็นต้องปรับเป็นรูปแบบของก�รบริห�รจัดก�รเชิงรุก  
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เน้นคว�มเร็ว และปรับตัวต�มกระแสคว�มเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที มีก�รผสมผส�นระหว่�ง

ทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ และมีก�รปรับใช้แนวคิดระดับโลกดังนั้นผู้บริห�รซึ่งเป็นตัวจักรสำ�คัญในก�ร

บริห�รจัดก�รทั้งภ�ครัฐและเอกชนคณ�จ�รย์ที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รเรียนก�รสอนด้�นก�รบริห�ร

ก�รจัดก�รศึกษ�และธุรกิจ ตลอดจนนักวิจัยที่ต้องก�รศึกษ�ค้นคว้�ศ�สตร์แห่งก�รบริห�รก�ร

ศึกษ� จึงต้องเรียนรู้ก�รเปลี่ยนแปลงและผลกระทบดังกล่�ว เพื่อพัฒน�ศักยภ�พแห่งตนอันจะนำ�

ไปสู่ก�รเป็นผู้บริห�รมืออ�ชีพ เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงที่รู้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยี

และโลก�ภิวัตน์

  อย่�งไรก็ต�มปัญห�ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่พบในอดีต และปัจจุบันม�กที่สุดอย่�ง

หนึ่ง  คือศ�สตร์ท�งด้�นก�รบริห�รก�รศึกษ�สมัยใหม่ล้วนได้รับก�รเรียนก�รสอนแบบตะวันตก  

และบันทึกตีพิมพ์เป็นภ�ษ�อังกฤษซึ่งย�กต่อก�รเข้�ถึงของผู้ใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษ�ที่มีข้อจำ�กัดท�งภ�ษ�     

ถึงแม้ศักยภ�พด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์มิได้เป็นรองจ�กผู้ศึกษ�ในประเทศที่พัฒน�แล้ว  นอกจ�ก

นี้สถ�บันอุดมศึกษ�   หน่วยง�นท�งก�รศึกษ� สถ�นศึกษ� หน่วยง�นท�งธุรกิจ  และอื่นๆ      

ทั้งภ�ครัฐและเอกชน ยังเผชิญปัญห�ข�ดแคลนผู้ชำ�น�ญก�รหรือผู้เชี่ยวช�ญที่มีประสบก�รณ์เชิง

ลึกที่ส�ม�รถประยุกต์ศ�สตร์แห่งก�รบริห�รจัดก�รสมัยใหม่ในก�รแก้ปัญห�ก�รบริห�รก�รศึกษ�

และก�รจัดก�รศึกษ�ทั้งในระดับจุลภ�คและระดับมหภ�ค  

 อนึ่งจำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับมห�บัณฑิตจ�กสถ�บันต่�งๆท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�

และก�รจัดก�รที่มีจำ�นวนม�กในปัจจุบัน ได้เข้�รับก�รศึกษ�ในสถ�บันอุดมศึกษ�ที่เปิดสอนระดับ

ดุษฎีบัณฑิต  ส�ข�ก�รบริห�รก�รศึกษ�มีจำ�นวนจำ�กัด  ดังผลก�รสำ�รวจของคณะกรรมก�รพัฒน�

หลักสูตรปริญญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�ก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ� เรื่อง “คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับ

ก�รพัฒน�หลักสูตรปริญญ�เอกส�ข�วิช�ก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

สกลนคร”  โดยก�รสุ่มศึกษ�บ�งจังหวัด  เช่น  สกลนคร ก�ฬสินธุ์  หนองค�ย  นครพนม 

อุดรธ�นี มุกด�ห�ร มห�ส�รค�ม โดยสุ่มนักก�รศึกษ� นักก�รเมือง นักธุรกิจ ผู้บริห�รก�รศึกษ� 

และครูผู้สอน จำ�นวน 505 คน  ได้รับคำ�ตอบกลับคืน  440 คน คิดเป็นร้อยละ  87.13 พบว่�

กลุ่มบุคคลดังกล่�วมีคว�มต้องก�รศึกษ�ต่อถึงร้อยละ 68 นอกจ�กนั้น  ยังให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์

ต่อก�รพัฒน�หลักสูตร  และก�รบริห�รหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต    (คณะกรรมก�รพัฒน�

หลักสูตร ฯ, กุมภ�พันธ์ 2550)  บุคคลกลุ่มดังกล่�วมีโอก�สได้เข้�ศึกษ�ระดับดุษฎีบัณฑิตในส�ข�

ก�รบริห�รก�รศึกษ�หรือเทียบเท่�ในมห�วิทย�ลัยในเขตภูมิภ�คนี้ไม่เกิน  30  คน
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 ดังนั้นคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นของก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในระดับบัณฑิตศึกษ�  

เพื่อตอบสนองต่อพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติที่สอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติ และก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�งและรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐและเอกชน

ทั้งส่วนกล�ง  ส่วนภูมิภ�ค และส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน  จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จักต้องพัฒน�

ทรัพย�กรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภ�พด้�นก�รบริห�รก�รศึกษ�และก�รจัดก�รที่ทันสมัยใหม่อย่�ง

เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  โดยก�รศึกษ�ค้นคว้�  วิจัยเพื่อให้ได้องค์คว�มรู้ เพื่อพัฒน�องค์กรต่�งๆ 

ในประเทศไทยให้เป็นองค์ก�รแห่งก�รจัดก�รคน  เงิน  ง�น และเวล�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

สูงสุด  จนบรรลุผลต�มเป้�หม�ยและเจตน�รมณ์แห่งก�รพัฒน�ประเทศช�ติต่อไป  ในขณะ

เดียวกันมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอยู่ในระหว่�งก�รพัฒน�เข้�สู่สถ�บันอุดมศึกษ�ที่เน้นก�รเรียนก�ร

สอนก�รวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร ดังนั้น ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นบุคล�กรจึงเป็นปัจจัยที่มีคว�ม

สำ�คัญยิ่งในก�รรองรับภ�รกิจดังกล่�ว  หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อตอบสนองก�รพัฒน�คณ�จ�รย์ใน

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเป็นสำ�คัญด้วย

 

  จ�กเหตุผลดังกล่�วข้�งต้น  คณะครุศ�สตร์และคณะกรรมก�รพัฒน�หลักสูตร  ส�ข�

ก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�  จึงนำ�เสนอหลักสูตรนี้เพื่อขออนุมัติและดำ�เนินก�รเปิดสอนต่อ

สภ�วิช�ก�ร และสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร เพื่อจะดำ�เนินก�รในขั้นตอนที่สืบเนื่องต่อไป

ปรัชญ�ของหลักสูตร

      หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�มีปรัชญ�ในก�ร

ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้ส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พก�รเป็นผู้บริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ� มีคว�มรู้คู่

คุณธรรม ส�ม�รถคิดค้นองค์คว�มรู้ใหม่โดยอ�ศัยกระบวนก�รวิจัย และส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�ก�ร

ศึกษ�ให้สอดคล้องกับก�รพัฒน�ประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้

 1. เป็นนักบริห�รก�รศึกษ�ที่มีสมรรถภ�พทั้งด้�นคว�มรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม  

มีคว�มส�ม�รถในก�รประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�  ก�รวิเคร�ะห์

นโยบ�ยและแผน ก�รบริห�รหลักสูตรและก�รเรียนรู้  ก�รบริห�รทรัพย�กรท�งก�รศึกษ� และ

คว�มมีภ�วะผู้นำ�ท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�
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 2. เป็นนักวิช�ก�รบริห�รก�รศึกษ�ที่ปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม ส�ม�รถพัฒน�ศ�สตร์

ท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�จ�กก�รศึกษ�ค้นคว้�วิจัย เพื่อนำ�ม�ประยุกต์ใช้ สร้�งสรรค์ หรือพัฒน�

องค์คว�มรู้ใหม่ สร้�งคว�มก้�วหน้�เชิงวิช�ก�รด้�นก�รบริห�รก�รศึกษ�ที่เหม�ะสมกับสังคม

ไทย  ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในก�รแสวงห�ท�งเลือกเพื่อพัฒน�ก�รบริห�รก�รศึกษ�แก่สังคม 

หรือหน่วยง�นท�งก�รศึกษ� หรือหน่วยง�นอื่นๆ

กำ�หนดก�รเปิดสอน

 กำ�หนดก�รเปิดสอนในปีก�รศึกษ�  2552  เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้�ศึกษ� 

  ผู้สมัครเข้�เป็นนักศึกษ�ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่อไปนี้

  1. สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทส�ข�วิช�ก�รบริห�รก�รศึกษ�  

ก�รพัฒน�ก�รศึกษ� หรือส�ข�วิช�ที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ� 

จ�กสถ�บันก�รศึกษ�ที่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร

           รับรอง

  2. มีคว�มประพฤติดี

  3. มีคว�มรู้ภ�ษ�ไทย และภ�ษ�อังกฤษเป็นอย่�งดี

  4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้�ยแรงซึ่งสังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรค

ต่อก�รศึกษ�

ก�รคัดเลือกผู้เข้�ศึกษ�

  ก�รคัดเลือกผู้เข้�ศึกษ�ระดับดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย

  1. ก�รสอบคว�มรู้ท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�  วิธีก�รวิจัยและ

คว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษ (อ�จใช้ผลก�รสอบภ�ษ�อังกฤษจ�กแบบทดสอบม�ตรฐ�นได้ ต�มเกณฑ์ที่

คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร)

  2. ก�รสัมภ�ษณ์เชิงวิช�ก�ร เกี่ยวกับเค้�โครงก�รวิจัยที่นำ�เสนอ เพื่อศึกษ�

ในหลักสูตรนี้

  3. เค้�โครงก�รวิจัยที่มีคุณภ�พเชิงวิช�ก�ร หรือเชิงก�รประยุกต์

  4. พิจ�รณ�จ�กจดหม�ยรับรองคว�มส�ม�รถ และคว�มประพฤติ 

  5. คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตรพิจ�รณ�ให้รับเข้�ศึกษ�ได้
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ระบบก�รศึกษ�

  ให้เป็นไปต�มข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร ว่�ด้วยก�รศึกษ�ระดับบัณฑิต

ศึกษ� พ.ศ. 2549 

ระยะเวล�ก�รศึกษ�

 ให้เป็นไปต�มข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร ว่�ด้วยก�รศึกษ�หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษ� พ.ศ. 2549

ก�รลงทะเบียนเรียน

 ให้เป็นไปต�มข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร ว่�ด้วยก�รศึกษ�หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษ� พ.ศ. 2549

ก�รวัดผลและก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

 ก�รวัดผลและก�รสำ�เร็จก�รศึกษ� เป็นไปต�มข้อบังคับมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนคร 

ว่�ด้วยก�รศึกษ�หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ� พ.ศ. 2549  และนักศึกษ�ต้องผ่�นเกณฑ์  ดังนี้

 1. สอบผ่�นร�ยวิช�ครบถ้วนต�มที่หลักสูตรกำ�หนด โดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่น้อยกว่� 3.00  จ�กระบบ 4 ระดับคะแนน

 2. สอบผ่�นก�รสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอวิทย�นิพนธ์เพื่อขอรับ

ปริญญ�เอก

 3. เสนอวิทย�นิพนธ์และสอบผ่�นป�กเปล่�ขั้นสุดท้�ย โดยคณะกรรมก�ร

จะต้องประกอบด้วยที่ปรึกษ�วิทย�นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิจ�กภ�ยนอกสถ�บัน ที่มห�วิทย�ลัย

แต่งตั้ง

 4. สอบผ่�นภ�ษ�อังกฤษหรือภ�ษ�ต่�งประเทศอย่�งน้อย 1 ภ�ษ� ต�มหลักเกณฑ์

วิธีก�รและเงื่อนไขต�มที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

 5. สอบผ่�นก�รสอบวัดคว�มส�ม�รถก�รใช้คอมพิวเตอร์ต�มเกณฑ์ที่หลักสูตร

กำาหนด
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  อ�จ�รย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-ชื่อสกุล
คุณวุฒิ (ส�ข�วิช�)

สถ�บันที่สำ�เร็จก�รศึกษ� (ปีที่สำ�เร็จก�รศึกษ�)
รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กศ.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)  

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2531)
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ว�โร  เพ็งสวัสดิ์ ศษ.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�) 

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2549)
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วัลนิก�  ฉล�กบ�ง วท.ด. (ก�รวิจัยพฤติกรรมศ�สตร์ประยุกต์)  

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2548)
รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จำ�นง วงษ์ช�ชม Ph.D. (Information Sciencd) 

Edith Cowan University, Australia (ค.ศ.2006)
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พนมพร  จินด�สมุทร์ กศ.ด. (พัฒนศึกษ�ศ�สตร์)  

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2533)

จำ�นวนนักศึกษ�

 หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�นี้กำ�หนดเปิด

สอนในปีก�รศึกษ� 2552 เป็นต้นไป   โดยมีแผนก�รรับนักศึกษ� ดังนี้ 

หลักสูตร
2552 2553 2554 2555 2556

ภ�คปกติ ภ�คพิเศษ ภ�คปกติ ภ�คพิเศษ ภ�คปกติ ภ�คพิเศษ ภ�คปกติ ภ�คพิเศษ ภ�คปกติ ภ�คพิเศษ

จำ�นวนที่รับ (แบบ 2.1) 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15

จำ�นวนที่ค�ดว่�จะสำ�เร็จ

การศึกษา
- - - - 5 15 5 15 5 15

หม�ยเหต ุ  หลักสูตรแบบ 2.1 หม�ยถึง หลักสูตรที่รับผู้เข้�ศึกษ�ต่อที่สำ�เร็จก�รศึกษ�

ระดับปริญญ�โท จะต้องทำ�วิทย�นิพนธ์ไม่น้อยกว่� 36 หน่่วยกิต และมีก�รศึกษ�ร�ยวิช�

ไม่น้อยกว่� 12 หน่วยกิต
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ค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�

1. ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�

 1.1 นักศึกษ�ภ�คปกติ : เหม�จ่�ยภ�คเรียนละ 17,000 บ�ท 

           (เรียนปีละ 2 ภ�คก�รศึกษ� ซึ่งใช้เวล�เรียน 2 ปี เท่�กับ 4 ภ�คก�รศึกษ�)

 1.2 นักศึกษ�ภ�คพิเศษ : เหม�จ่�ยภ�คเรียนละ 55,000 บ�ท

           (เรียนปีละ 3 ภ�คก�รศึกษ� ซึ่งใช้เวล�เรียน 2 ปี เท่�กับ 6 ภ�คก�รศึกษ�)

2. ก�รศึกษ�ดูง�น 

 ระหว่�งที่ศึกษ�จะมีก�รศึกษ�ดูง�นดังนี้

 2.1 ก�รศึกษ�ดูง�นในประเทศภ�คเรียนละ 1 ครั้ง

 2.2 ก�รศึกษ�ดูง�นต่�งประเทศจำ�นวน 1 ครั้ง (โดยจะศึกษ�ดูง�นในชั้นปีที่ 2)

หลักสูตร

1. จำ�นวนหน่วยกิตและโครงสร้�งหลักสูตร

 หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�มี 1 แบบ ได้แก่  

หลักสูตรแบบ 2.1 ผู้เข้�ศึกษ�ที่สำ�เร็จปริญญ�โท จะต้องทำ�วิทย�นิพนธ์ไม่น้อยกว่� 36 หน่วยกิต 

และศึกษ�ง�นร�ยวิช�อีกไม่น้อยกว่� 24 หน่วยกิต ซึ่งโครงสร้�งหลักสูตรมีจำ�นวนหน่วยกิตรวม

ทั้งสิ้น 60 หน่วยกิต ประกอบด้วย  

 หมวดวิช�สัมพันธ์  ไม่น้อยกว่�  12 หน่วยกิต

 หมวดวิช�เฉพ�ะด้�น ไม่น้อยกว่�  12  หน่วยกิต

  -วิช�บังคับ     6 หน่วยกิต

  -วิช�เลือก     6 หน่วยกิต

 วิทย�นิพนธ์           ไม่น้อยกว่�   36  หน่วยกิต

 ร�ยวิช�เสริมพื้นฐ�น                  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่�  60  หน่วยกิต
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2. ร�ยวิช�

 ร�ยวิช�หมวดวิช�สัมพันธ์    12 หน่วยกิต

        71047101  วิธีวิทย�ก�รวิจัยขั้นสูงท�งก�รศึกษ�    3(2-2-5)

                  (Advanced  Research  Methodology  in  Education)

 71047102  สถิติชั้นสูงเพื่อก�รวิจัยท�งก�รศึกษ�   3(2-2-5)

                  (Advanced Statistics for Educational Research)

 71068101  โลก�ภิวัตน์กับก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รบริห�รและ

     พัฒน�ก�รศึกษ�        3(2-2-5)

     (Globalization and Changes in Educational 

            Administration and Development)

 71068102  ปรัชญ�และจริยธรรมสำ�หรับนักบริห�รก�รศึกษ� 3(2-2-5)

                  (Philosophy and Ethics for Educational Administrator)

 ร�ยวิช�หมวดวิช�เฉพ�ะด้�น  ไม่น้อยกว่�  12  หน่วยกิต

 ร�ยวิช�บังคับ      6 หน่วยกิต

 71068201  กระบวนทัศน์เกี่ยวกับก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลง

                  ท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�   3(2-2-5)

           (Paradigms in Administrate a change in Educational 

                  Administration and Development)

 71068202  ภ�วะผู้นำ�ท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�  3(2-2-5)

                  (Leadership in Educational Administration and Development)

 ร�ยวิช�เลือก ไม่น้อยกว่�    6 หน่วยกิต

 71068311  ก�รศึกษ�กับก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม   3(2-2-5)

            (Education and Socio-economic Development)

 71068312  ม�ตรฐ�นและก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�   3(2-2-5)

            (Educational and Standard Quality Assurance)

 71068313  ทฤษฎีองค์ก�รและก�รประยุกต์ท�งก�รศึกษ�   3(3-0-6)

            (Organizational Theories and Educational Application)

 71068314  สถ�นศึกษ�กับชุมชน      3(3-0-5)

            (School and Community) 
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 71068315  ก�รฝึกปฏิบัติง�นก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�   3(0-0-9)

            (Practicum in Educational Administration)

 71068316  ก�รจัดก�รส�รสนเทศและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น   

            เพื่อก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�    3(2-2-5)

     (Local Wisdom and Information Management for 

     Educational  Administration and Development) 

 71068317  สัมมน�ขั้นสูงท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�   3(2-2-5)

                  (Advanced Seminar in Educational Administration                                    

               and  Development)

 71068321  ก�รออกแบบระบบและก�รจัดก�รเทคโนโลยีก�รสอน  3(2-2-5) 

                  (Instructional System Design and Instructional 

                     Technology Administration)  

 71068322  สัมมน�ก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�  3(2-2-5)

            (Seminar in Educational Administration and Development)

 71068323  ก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรท�งก�รศึกษ� 3(2-2-5)

                  (Educational Resources Administration and Development)

 71068331  กลยุทธ์ก�รนิเทศก�รศึกษ�และก�รนิเทศก�รสอน   3(2-2-5)

                   (Strategies in  Education And Instruction Supervision)

 71068341  วิเคร�ะห์เชิงวิพ�กษ์ก�รบริห�รก�รศึกษ�ตลอดชีวิต   3(2-2-5)

            (Critical Analysis in  Lifelong Education Administration)

 71068351  กระบวนทัศน์ก�รบริห�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�   3(2-2-5)

                  (Paradigms in Vocational Education Administration)

 71068361  กระบวนทัศน์ก�รบริห�รจัดก�รอุดมศึกษ�  3(2-2-5)

              (Paradigms in Higher Education Administration)

 71068371  ก�รออกแบบก�รทดลองขั้นสูง     3(2-2-5) 

                   (Advanced Experimental Design)  

 71068372  ก�รวิจัยเชิงปฏิบัติก�รชั้นสูง     3(2-2-5) 

                   (Advanced  Action Research)  

 71068373  ก�รวิจัยเชิงคุณภ�พท�งก�รศึกษ�    3(2-2-5)

            (Qualitative  Research for Education)
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3. วิทย�นิพนธ์       36 หน่วยกิต

 71068601  วิทย�นิพนธ์     36  หน่วยกิต

                  (Dissertation)

4. ร�ยวิช�เสริมพื้นฐ�น 

 นักศึกษ�จะต้องมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นก�รใช้คอมพิวเตอร์ต�มเกณฑ์

ที่คณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสกลนครกำ�หนด  โดยพิจ�รณ�จ�ก

ผลก�รสอบ  ผู้ที่ได้คะแนนต่ำ�กว่�เกณฑ์จะต้องเรียนร�ยวิช�ต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต

 71037401  คอมพิวเตอร์สำ�หรับนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�  3(2-2-5)

            (Computer for Graduate Students)

 นักศึกษ�ที่ไม่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับมห�บัณฑิตท�งก�รศึกษ� จะต้องเรียนร�ยวิช�

ต่อไปนี้และ/หรือร�ยวิช�อื่นเพิ่มเติมต�มที่คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตรกำ�หนด โดยไม่นับ

หน่วยกิต

 71015401  หลักก�รศึกษ�และก�รจัดก�รเรียนรู้  3(2-2-5)

                  (Principles of Education and Learning Management)

 นักศึกษ�ที่ไม่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับมห�บัณฑิตท�งก�รบริห�รก�รศึกษ� จะต้อง

เรียนร�ยวิช�ต่อไปนี้ และ/หรือร�ยวิช�อื่นเพิ่มเติมต�มที่คณะกรรมก�รบริห�รหลักสูตร

กำ�หนด โดยไม่นับหน่วยกิต

 71065401 คว�มรู้พื้นฐ�นท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�   3(2-2-5)

                 (Foundation in Educational Administration and Development)

 71067401 สัมมน�ก�รวิจัยท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ�   3(2-2-5)

                 (Seminar in Educational Administration and Development 

          Research)
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แผนก�รศึกษ�

ภ�คปกติ

หมวดวิช� รหัสวิช� ชื่อวิช�
จำ�นวน

หน่วยกิต

ปีก�รศึกษ�/

ภ�คเรียน

สัมพันธ์ 71047101 วิธีวิทย�ก�รวิจัยขั้นสูงท�งก�รศึกษ� 3(2-2-5)

ปีที่ 1

ภ�คเรียนที่ 1

สัมพันธ์
71068101 โลก�ภิวัตน์กับก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รบริห�รและพัฒน�

การศึกษา  

3(2-2-5)

เฉพ�ะด้�น (บ) 71068201 กระบวนทัศน์เกี่ยวกับก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รบริห�ร

และพัฒนาการศึกษา

3(2-2-5)

เสริม 71037401 คอมพิวเตอร์สำ�หรับนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� 3(2-2-5)

หน่วยกิตเฉพ�ะภ�ค / หน่วยกิตสะสม 9 / 9

สัมพันธ์ 71047102 สถิติขั้นสูงเพื่อก�รวิจัยท�งก�รศึกษ� 3(2-2-5)
ปีที่ 1

ภ�คเรียนที่ 2
สัมพันธ์ 71068102 ปรัชญ� และจริยธรรมสำ�หรับนักบริห�รก�รศึกษ� 3(2-2-5)

วิทย�นิพนธ์ 71068601 วิทย�นิพนธ์ 1 -

หน่วยกิตเฉพ�ะภ�ค / หน่วยกิตสะสม 6 / 15

เฉพ�ะด้�น (บ) 71068202 ภ�วะผู้นำ�ท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ� 3(2-2-5) ปีที่ 2

ภ�คเรียนที่ 1
วิทย�นิพนธ์ 71068601 วิทย�นิพนธ์ 2 -

หน่วยกิตเฉพ�ะภ�ค / หน่วยกิตสะสม 3 / 18

เฉพ�ะด้�น (ล) 71068317 สัมมน�ขั้นสูงท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ� 3(2-2-5)
ปีที่ 2

ภ�คเรียนที่ 2
เฉพ�ะด้�น (ล) 1 ร�ยวิช� 3(2-2-5)

วิทย�นิพนธ์ 71068601 วิทย�นิพนธ์ 3 36

หน่วยกิตเฉพ�ะภ�ค / หน่วยกิตสะสม 42 / 60

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60
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หมวดวิช� รหัสวิช� ชื่อวิช�
จำ�นวน

หน่วยกิต

ปีก�รศึกษ�/

ภ�คเรียน

สัมพันธ์ 71047101 ระเบียบวิธีก�รวิจัยขั้นสูงท�งก�รศึกษ� 3(2-2-5)

ปีที่ 1

ภ�คเรียนที่ 1
สัมพันธ์ 71068101

โลก�ภิวัตน์กับก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�ร

ศึกษา
3(2-2-5)

เสริม 71037401 คอมพิวเตอร์สำ�หรับนักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� 3(2-2-5)

หน่วยกิตเฉพ�ะภ�ค / หน่วยกิตสะสม 6 / 6

สัมพันธ์ 71047102 สถิติขั้นสูงเพื่อก�รวิจัยท�งก�รศึกษ� 3(2-2-5)
ปีที่ 1

ภ�คเรียนที่ 2เฉพ�ะด้�น (บ) 71068201
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รบริห�ร

และพัฒนาการศึกษา
3(2-2-5)

หน่วยกิตเฉพ�ะภ�ค / หน่วยกิตสะสม 6 / 12

สัมพันธ์ 71068102 ปรัชญ� และจริยธรรมสำ�หรับนักบริห�รก�รศึกษ� 3(2-2-5) ปีที่ 1

ภ�คเรียนที่ 3เฉพ�ะด้�น (บ) 71068202 ภ�วะผู้นำ�ท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ� 3(2-2-5)

หน่วยกิตเฉพ�ะภ�ค / หน่วยกิตสะสม 6 / 18

เฉพ�ะด้�น (ล) 71068317 สัมมน�ขั้นสูงท�งก�รบริห�รและพัฒน�ก�รศึกษ� 3(2-2-5) ปีที่ 2

ภ�คเรียนที่ 1วิทย�นิพนธ์ 71068601 วิทย�นิพนธ์ 1 -

หน่วยกิตเฉพ�ะภ�ค / หน่วยกิตสะสม 3 / 21

เฉพ�ะด้�น (ล) 1 ร�ยวิช� 3(2-2-5) ปีที่ 2

ภ�คเรียนที่ 2วิทย�นิพนธ์ 71068601 วิทย�นิพนธ์ 2 -

หน่วยกิตเฉพ�ะภ�ค / หน่วยกิตสะสม 3 / 24

เฉพ�ะด้�น (ล) 1 ร�ยวิช� (ถ้�มี) 3(2-2-5) ปีที่ 2

ภ�คเรียนที่ 3วิทย�นิพนธ์ 71068601 วิทย�นิพนธ์ 3 36

หน่วยกิตเฉพ�ะภ�ค / หน่วยกิตสะสม 36 / 60

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60

แผนก�รศึกษ�

ภ�คพิเศษ
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