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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565) 

 

ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ   Master of Education Program in Educational Administration 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ    Master of Education  (Educational Administration)  

อักษรย่อ  ภาษาไทย  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

อักษรย่อ  ภาษาอังกฤษ   M.Ed. (Educational Administration)  
 

โครงสร้างสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 

หมวดวิชา 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 
หมวดวิชาเฉพาะสาขาการบริหารการศึกษา 
     วิชาเอกบังคับ 
     วิชาเอกเลือก 
หมวดวิทยานิพนธ์ 
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
การสอบประมวลความรู้ 
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* 

รวม 43 43 
*  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive  Examination) เป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือปากเปล่า       
ในหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตาม
ข้อกำหนดของหลักสูตรแล้ว และมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
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โครงสร้างของหลักสูตรแผน ก 2 และแผน ข  
(1) หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

EDA6000 ภาษาอังกฤษทางการบริหารการศึกษา (3)(3-0-6) 
 
(2) หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา (1 หน่วยกิต) 

*RAM6001  ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1(1-1-0) 
 
(3) หมวดวิชาเอก 
    3.1) วิชาเอกบังคับ แผน ก แบบ ก2 (27 หน่วยกิต)  

 **EDA6113 ทฤษฎี หลักการทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 **EDA6126 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
 **EDA6127 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ  3(3-0-6) 
**EDA6134 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6140   การบริหารวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6) 
**EDA6141 การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพยากรทางการศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6145 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6183 วิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6199 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(0-0-90) 

 
    3.2) วิชาเอกบังคับ แผน ข (27 หน่วยกิต) 

**EDA6113 ทฤษฎี หลักการทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6126 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6127 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 3(3-0-6) 
**EDA6134 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6140   การบริหารวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
**EDA6141 การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพยากรทางการศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6145 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6183 วิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6199 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 3(0-0-90) 

 
     3.3) วิชาเอกเลือก  
  -  แผน ก แบบก2 1 วิชา   (3 หน่วยกิต) 

-  แผน ข     4  วิชา (12 หน่วยกิต)   
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**EDA6116 การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6)
**EDA6133 การบริหารบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
**EDA6142 ทฤษฎีระบบทางการศึกษา 3(3-0-6)
**EDA6143 การวินิจฉัยสั่งการ 3(3-0-6)
 *EDA6154 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
**EDA6173 การสัมมนาการบริหารการศึกษา 3(1-4-4)

 
 (4) หมวดวิทยานิพนธ์  (แผน ก แบบก2) 

**EDA7099 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)
 
(5) หมวดการศึกษาอิสระ (แผน ข)   

**EDA7096 การค้นคว้าอิสระ 3(3-0-9)
  
(6)  หมวดการสอบประมวลความรู้ (แผน ข)  

**EDA7097 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
 
หมายเหตุ - การลงทะเบียนเรียนวิชา  EDA7096 การค้นคว้าอิสระให้นักศึกษาจำนวนคร่ึงหน่ึงเรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 และอีกคร่ึงหน่ึงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 
  - นักศึกษาเฉพาะ แผน ข หลังจากนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร
แล้วต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
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แผนการศึกษา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

แผน ก แบบก2  
ปีการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
**EDA6000 ภาษาอังกฤษทางการบริหาร

การศึกษา 
(3)(3-0-6) **EDA6126 การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3(3-0-6) 

RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1(1-1-0) **EDA6134 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

3(3-0-6) 

**EDA6113 ทฤษฎี หลักการทางการ
บริหารการศึกษา 

3(3-0-6) **EDA6140 การบริหารวิชาการและการ
พัฒนาหลักสูตร 

3(3-0-6) 

**EDA6127 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 3(3-0-6) **EDA6183 วิจัยเพือ่พัฒนาวิชาชีพ
บริหารการศึกษา 

3(3-0-6) 

**EDA6145 นโยบายและการวางแผน
การศึกษา 

3(3-0-6) 
 

   

 รวม 10  รวม 12 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

**EDA6141 การบริหารงบประมาณการเงิน
และทรัพยากรทางการศึกษา 

3(3-0-6) **EDA6199 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา 

3(0-0-90) 

EDA……… วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) **EDA7099 วิทยานิพนธ ์ 12(0-0-36)
 รวม 6  รวม 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
65คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2565 

แผน ข  
แผน ข  

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

**EDA6000 ภาษาอังกฤษทางการบริหาร
การศึกษา 

(3)(3-0-6) **EDA6126 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1(1-1-0) **EDA6134 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6) 

**EDA6113 ทฤษฎี หลักการทางการ
บริหารการศึกษา 

3(3-0-6) **EDA6140 การบริหารวิชาการและการ
พัฒนาหลักสูตร 

3(3-0-6) 

**EDA6127 ความเป็นผู้นำทางวิชาการ 3(3-0-6) **EDA6183 วิจัยเพือ่พัฒนาวิชาชีพบริหาร
การศึกษา 

3(3-0-6) 

**EDA6145 นโยบายและการวางแผน
การศึกษา 

3(3-0-6) 
 

   

 รวม 10  รวม 12 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

**EDA6141 การบริหารงบประมาณการเงิน
และทรัพยากรทางการศึกษา 

3(3-0-6) **EDA6199 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษา 

3(0-0-90) 

**EDA7096 การค้นคว้าอิสระ/ 
วิชาเอกเลือก 

3(x-x-x) **EDA7096 การค้นคว้าอิสระ/ 
วิชาเอกเลือก 

3(x-x-x)  

EDA……… วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) EDA……… วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
EDA……… วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) EDA7097 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 
 รวม 12  รวม 9 
 
*หมายเหตุ - การลงทะเบียนเรียนวิชา **EDA7096 การศึกษาอิสระให้นักศึกษาจำนวนครึ่งหน่ึงเรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 และอีกคร่ึงหน่ึงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 
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