หลักสู ตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2554
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์ นวัตกรรมการบริหารและผู้นําทางการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
: Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (การบริ หารการศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ชื่อย่อภาษาไทย
: ปร.ด. (การบริ หารการศึกษา)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
: Ph.D. (Educational Administration)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรปริ ญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนิสิตที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน

5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 เปิ ดสอนภาคต้น ปี การศึกษา 2554
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.
2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะมีคุณสมบัติเป็ นนักวิชาการ นักวิจยั
นักบริ หาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและเป็ นนักวิจยั ในศาสตร์การบริ หารการศึกษาและศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
9. ปรัชญา ความสํ าคัญและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
9.1 ปรัชญา
มุ่งพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารการศึกษาทุระดับ ให้มีสมรรถภาพในการเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
9.2 ความสํ าคัญ
สถาบันการศึกษาเป็ นสถาบันที่มีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ การดําเนิน
นโยบาย และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นหัวใจสําคัญที่ทาํ ให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ ผูบ้ ริ หารการศึกษาทุกระดับมีความสําคัญยิง่ เพราะเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษาทั้งด้านความรู ้ใน
ศาสตร์ของการบริ หาร คุณธรรม จริ ยธรรมและพัฒนาสังคมเพือ่ พัฒนาประเทศ
9.3 เหตุผลของการปรับปรุ งหลักสู ตร
หลักสู ตรนี้เปิ ดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็ นหลักสู ตรการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต พ.ศ. 2539 และได้
ปรับปรุ งเป็ นหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต พ.ศ. 2549 ซึ่งใช้มาเป็ นระยะเวลา 14 ปี ประกอบกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
จึงต้องมีการปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ กําหนด และสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความสอดคล้องกับหลักสู ตร

9.4 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตดุษฎีบณั ฑิตทางการบริ หารการศึกษาให้มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนา
การศึกษาสามารถกําหนดนโยบายและวางแผนการศึกษา การสบริ หารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และมีประสิ ทธิผล
2. เพื่อผลิตดุษฎีบณั ฑิตทางการบริ หารการศึกษาให้มีความรู ้ทางการวิจยั เพื่อบุกเบิกแสวงหาองค์
ความรู ้ใหม่และสามรถนําผลการวิจยั ไปพัฒนาการศึกษาของประเทศ
3.เพือ่ ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตให้มีความรู ้ความสามารถทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางการบริ หาร
การศึกษา
10. ระบบการจัดการศึกษา
10.1 ระบบ
หลักสู ตรนี้จดั การศึกษาตามระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
10.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน
10.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี 11. การดําเนินการหลักสู ตร
11.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรี ยนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ
11.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. ผูส้ มัครต้องสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองโดยมีผลการเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนในกรณี ที่ได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.50 ต้องได้ไม่ต่าํ กว่า 3.25 และมีผลได้รับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรให้สมัครเข้าศึกษาได้ และ
2. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2552 และการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร

12. หลักสู ตร
12.1 หน่ วยกิจรวมตลอดหลักสู ตร
12.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
รายการ
1. รายวิชาบังคับ
2. ดุษฎีนิพนธ์
รวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า

ไม่นอ้ ยกว่า

48

แบบ 1.1
48
48

12.1.1 หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1
ไม่นอ้ ยกว่า
12.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แบบ 1.1
ดุษฎีนิพนธ์
แบบ 2.1
รายวิชาบังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

หน่วยกิต
แบบ 2.1
12
36
48

ไม่นอ้ ยกว่า
48

48
หน่วยกิต

หน่วยกิต

48

หน่วยกิต

12
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต

12.1.3 รายวิชา
แบบ 1.1 (เน้ นการทําวิจยั )
1. รายวิชาเรียนก่ อนทีจ่ ะเสนอดุษฎีนิพนธ์ ไม่ นับหน่ วยกิต จํานวน 6 หน่ วยกิต
430881 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I
430882 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation II
2. ดุษฎีนิพนธ์

3(3-0-6)
3(3-0-6)

430898 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

48(0-0-144)

แบบ 2.1 (เน้ นการทําวิจยั และศึกษารายวิชา)
1. รายวิชาบังคับ จํานวน 12 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
430811 ทฤษฎีองค์การและการประยุกต์ทางการศึกษา
3(3-0-6)
Organizational Theory and Its Application to Education
430812 การวิเคราะห์นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ร่วมสมัย
3(3-0-6)
ในการบริ หารการศึกษา
Analysis of Policy, Plan, and Contemporary Strategy in Educational Administration
430813 การบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
ในการบริ หารการศึกษา
Human Resource Management and Development in Educational Administration
430851 วิธีการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษาชั้นสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Research Methodology in Educational Administration
เมื่อเรี ยนรายวิชาบังคับครบถ้วนแล้ว ก่อนที่จะเสนอดุษฎีนิพนธ์ตอ้ งเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ เป็ นวิชา
ไม่นบั หน่วยกิต จํานวน 6 หน่วยกิต
430881 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
3(3-0-6)
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I
430882 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
3(3-0-6)
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation II
2. ดุษฎีนิพนธ์
430998 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

36(0-0-108)

และคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรอาจให้นิสิตเรี ยนรายวิชาเพิม่ เติม ให้มีความรู ้ความเข้าใจและ
ทักษะ เพียงพอที่จะทําดุษฎีนิพนธ์โดยเป็ นวิชาไม่นบั หน่วยกิตดังมีรายวิชาต่อไปนี้
430814 การบริ หารโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
430815 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Information Communication Technological System for
Educational Administration
430816 การพัฒนาการบริ หารงบประมาณทางการศึกษา
3 (3-0-6)
Budgeting Management Development in Education
430817 พฤติกรรมการนิเทศในการบริ หารการศึกษา
3 (3-0-6)
Supervisory Behavior in Educational Administration
430818 การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
3 (3-0-6)
Professional Development in Education
430819 การพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Development for Basic Institutional Administration
430841 สัมมนาการบริ หารการศึกษาเปรี ยบเทียบ
3(3-0-6)
Seminar in Comparative Educational Administration
430842 สัมมนาจริ ยธรรมและมารยาททางสังคมสําหรับผูบ้ ริ หาร
3(3-0-6)
Seminar in Ethics and Social Etiquette for Administrators
430911 การบริ หารเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Change Management and Innovation in Educational Administration
430912 การพัฒนาการบริ หารการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
3 (3-0-6)
Development for Vocational Education Administration
430913 การพัฒนาการบริ หารระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-6)
Development for Higher Education Administration
430914 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
Educational Quality Development
430931 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสําหรับผูบ้ ริ หารการศึกษา
3 (3-0-6)
English for Communication of Educational Administrators
430941 สัมมนาปั ญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
3 (3-0-6)
กับการบริ หารการศึกษา

Seminar in Political, Economic and Social Problems As Related to Educational
Administration
430942 สัมมนาการเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษาในโลกของการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Seminar in Educational Leadership in the Changing World
430943 สัมมนาการบริ หารการศึกษา
3 (3-0-6)
Seminar in Educational Administration
430951 สถิติช้ นั สู งสําหรับการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
3 (3-0-6)
Advanced Statistics in Educational Administration Research
430952 การวิจยั เชิงคุณภาพสําหรับการบริ หารการศึกษา
3 (3-0-6)
Qualitative Research in Educational Administration
430981 การศึกษาอิสระชั้นสู ง
3(0-0-12)
Advanced Independent Study

ความหมายของเลขรหัสวิชา
3 ตัวแรก

ตัวที่สี่
ตัวที่หา้
1
2
3
4
5
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมายถึง

ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตใช้ 8 และ 9
หมวดวิชา แบ่งออกได้ดงั นี้
วิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักการและทฤษฎี
วิชาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์
วิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิชาที่เกี่ยวกับการสัมมนา
วิชาที่เกี่ยวกับสถิติและวิจยั
วิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอิสระ
วิชาที่เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์
ลําดับรายวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา

ตัวที่หก
3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 1.1
ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนต้น
430881 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (ไม่นบั หน่วยกิต )

3 (3-0-6)

รหัสภ

Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I
430898 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

8 (0-0-24)
11

ปี ที่1 ภาคเรี ยนปลาย
430882 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar in Dissertation Proportion I I
430898 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

3 (3-0-6)
8 (0-0-24)
11

ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนต้น
430898 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

8 (0-0-24)
11

ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนปลาย
430898 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

8 (0-0-24)
8

ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนต้น
430898 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

8 (0-0-24)
8

ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนปลาย
430898 ดุษฎีนิพนธ์

8 (0-0-

24)
Doctoral Dissertation
8
แบบ 2.1
ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนต้น

430811 ทฤษฎีองค์การและการประยุกต์ทางการศึกษา

3 (3-0-

6)
Organization Theory and Its Application to Education
430851 วิธีการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษาชั้นสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Research Methodology in Educational Administration
6
ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนปลาย
430812 การวิเคราะห์นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ร่วมสมัย

3

(3-0-6)
ในการบริ หารการศึกษา
Analysis of Policy, Plan, and Contemporary Strategy in Educational
Administration
430813 การบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
ในการบริ หารการศึกษา
Human Resource Management and Development In Educational
Administration
6
ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนต้น
430881 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (ไม่นบั หน่วยกิต)

3

(3-0-6)
Seminar in Doctoral Dissertation 1
430998 ดุษฎีนิพนธ์
(0-0-27)
Doctoral Dissertation
12

9

ปี ที่ 2 ภาคเรี ยนปลาย
430882 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (ไม่นบั หน่วยกิต)

3

(3-0-6)
Seminar in Doctoral Dissertation 2
430998 ดุษฎีนิพนธ์

9 (0-

0-27)
Doctoral Dissertation
12
ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนต้น
430998 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)

9
ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนปลาย
430998 ดุษฎีนิพนธ์

9

(0-0-27)
Doctoral Dissertation
9

