หลักสู ตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสู ตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๙
**************
ชื(อหลักสู ตร
ชือหลักสู ตรภาษาไทย
ชือหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
ชื(อปริญญา
ชือเต็มภาษาไทย
ชือเต็มภาษาอังกฤษ
ชือย่อภาษาไทย
ชือย่อภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
: Master of Arts Program in Educational Administration
:
:
:
:

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
Master of Arts (Educational Administration)
พธ.ม. (การบริ หารการศึกษา)
M.A. (Educational Administration)

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
๑. เพือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู ้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการ
ทางด้านการศึกษา
๒. เพือผลิตมหาบัณฑิตให้นาํ ความรู ้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
และเน้นถึงความรู ้คูค่ ุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
๓. เพือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู ้ความเข้าใจการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมและสามารถนําความรู ้น9 ี
ไปประยุกต์ใช้ในประปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กําหนดการเปิ ดสอน
ตั9งแต่ภาคการศึกษาที ๒ ปี การศึกษา ๒๕๔๙
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
๑. เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษาที
สภามหาวิทยาลัยรับรอง
๒. เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
ต้องได้คา่ ระดับเฉลียสะสมไม่ตาํ กว่า ๒.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผูม้ ีประสบการณ์การทํางานติดต่อกัน
เป็ นเวลาไม่ตอ้ ยกว่า ๒ ปี นับแต่สาํ เร็ จการศึกษาและผูจ้ บเปรี ยญธรรมเก้าประโยค หรื อ

-๒๓. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาในต่างประเทศทีมี
ระบบให้คะแนนต่างจากระบบทีใช้ในประเทศไทย ต้องได้รับผลการศึกษาไม่ตาํ กว่าระดับที ๒ (Second
Class) หรื อเทียบได้ไม่ตาํ กว่านี9
๔. ไม่เคยถูกลงโทษให้พน้ สภาพการเป็ นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
วิธีคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
๑. บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนิ นการเกียวกับการรับนิ สิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั9งคระกรรมการสอบ
คัดเลือกผูส้ มัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปี การศึกษา
๒. ผู ้ส มัค รที ผ่ า นการสอบข้อ เขี ย นใน ๓ วิ ช า คื อ (๑) ความรู ้ ค วามสามารถทัว ไป (๒)
ภาษาอังกฤษ (๓) วิชาเฉพาะสาขา
๓. ผูส้ มัครต้องสอบผ่านการสอบสัมภาษณ์
ระบบการศึกษา
๑. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา
ออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๖ สัปดาห์
๒. บัณฑิ ตวิทยาลัยอาจจัดการศึ กษาภาคฤดูร้อนอีก ๑ ภาค มีเวลาศึ กษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์
และจะกําหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนทีไม่ขดั กับข้อบังคับและกฎระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
๓. เงือนไขอืน ๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑
ระยะเวลาการศึกษา
๑. ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติในระบบทวิภาค
๒. รายวิชาทีกาํ หนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชัว โมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่นอ้ ยกว่า
สัปดาห์ละ ๓ ชัว โมง ตลอดภาคการศึกษาให้มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๓. รายวิชาทีนิสิตใช้เวลาปฏิ บตั ิการ อภิปราย หรื อสัมมนา สัปดาห์ละ ๒ ถึ ง ๓ ชัว โมง และเมือ
รวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิ สิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชัว โมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต

-๓หลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร แผน ก (๒) ๓๘ หน่วยกิต ดังโครงสร้างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
๑. หมวดวิชาบังคับ
๒. หมวดวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
๔. วิทยานิพนธ์
รวมทั8งสิ8น

แผน ก (๒)
๘
๑๒
๖
๑๒
๓๘

รายวิชาในหลักสู ตร
วิชาบังคับ จํานวน ๙ หน่ วยกิต
๒๑๐ ๒๐๑ สถิติและระเบียบวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
(Statistics for Research in Educational Administration)
๒๑๐ ๓๑๓ การบริ หารการศึกษาของคณะสงฆ์
๓ (๓-๐-๖)
(Sangha Educational Administration)
๒๑๐ ๑๐๓ หลักและทฤษฎีการบริ หารการศึกษาตามแนวพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Principles and Theories of Educational Administration in Buddhism)
๖๐๐ ๑๐๔ กรรมฐาน
(๒)(๒-๐-๔)
(Buddhist Meditation)
๖๐๐ ๒๐๕ ภาษาอังกฤษ (English)
(๓)(๓-๐-๖)
๖๐๐ ๑๐๔ และ ๖๐๐ ๒๐๕ รายวิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
วิชาเอก จํานวน ๑๒ หน่ วยกิต
๒๑๐ ๑๐๖ คุณธรรมและจริ ยธรรมสําหรับผูบ้ ริ หารการศึกษา
(Virtue and Ethic for Administrator)
๒๑๐ ๒๐๗ นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(Educational Policy and Planning)
๒๑๐ ๒๐๘ การบริ หารหลักสู ตรและการสอน
(Curriculum and Instruction Administration)
๒๑๐ ๓๐๙ สัมมนาการบริ หารการศึกษา
(Seminar on Educational Administration)

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

-๔วิชาเลือก ไม่ น้อยกว่า ๖ หน่ วยกิต
๒๑๐ ๓๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
(Educational Quality Assurance)
๒๑๐ ๓๑๑ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Human Resources Management in Buddhism)
๒๑๐ ๓๑๒ การบริ หารสถาบันการศึกษาเพือความเป็ นเลิศ
๓ (๓-๐-๖)
(School Administration For Excellence)
๒๑๐ ๓๑๓ โครงสร้างระบบบริ หารการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
(Structure system of Educational Administration)
๒๑๐ ๓๑๔ การจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist Conflict Management)
๒๑๐ ๓๑๕ การบริ หารโรงเรี ยนวิถีพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist School Administration)
๒๑๐ ๓๑๖ การศึกษาอิสระในการบริ หารการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
(Independent Studies in Educational Administration)
๒๑๐ ๓๑๗ การวิจยั และวางแผนสถาบัน
๓ (๓-๐-๖)
(Institutional Research and Planning)
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่ วยกิต
๒๑๐ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์
(Thesis)
การศึกษาอิสระ
๒๑๐ ๕๐๐ การศึกษาอิสระ

๑๒ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต

คําอธิบายรายวิชา
๒๑๐ ๒๐๑

สถิติและระเบียบวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Statistics for Research in Educational Administration)
ศึกษาสถิติพYนื ฐานและสถิติแบบนอนพาราเมตริ กทฤษฎีความน่าจะเป็ นประชากร การสุ่ ม
และกลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอย สหสัมพันธ์และ

-๕ความแปรปรวน การทดสอบโดยใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริ ก การแปรผลค่าสถิติจากการคํานวณหรื อ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป วิเคราะห์ตวั แปรการบริ หารการศึกษาและระเบียบวิจยั ทางการบริ หาร
การศึกษา
๒๑๐ ๑๐๒

การบริ หารการศึกษาของคณะสงฆ์
๓(๓-๐-๖)
(Sangha Educational Administration)
ศึกษาหลักการและวิธีการบริ หารการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ตั9งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
รู ปแบบการบริ หารการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม พระปริ ยตั ิธรรมแผนกการบริ หารการศึกษา และ
พระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ ด้านปรัชญาและวัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริ หารองค์กร หลักสู ตร
การเรี ยนการสอนการวัดผลประเมินผลสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขรู ปแบบการบริ หารการศึกษาของคณะ
สงฆ์ยคุ ใหม่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการศึกษาขั9นพื9นฐานโดยสถาบันทางพระพุทธศาสนา
๒๑๐ ๑๐๓

หลักและทฤษฎีการบริ หารการศึกษาตามแนวพุทธ
๓(๓-๐-๖)
(Principles and Theories of Educational Administration in Buddhism)
ศึกษาหลักการและวิธีการบริ หารศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา โดยกรอบฆราวาสธรรม
๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิ บาท ๔ อริ ยสัจ ๔ วัชชี อปริ หานิยธรรม ๗ สาราณี ยธรรม ๖ ประยุกต์เข้ากับความรู ้
พืYนฐานเกียวกับหลักการ
ทฤษฎีและวิวฒั นาการเชิงกระบวนทัศน์ดา้ นการบริ หารและการจัดองค์การ
สมัยใหม่ วิเคราะห์กระบวนการบริ หารและการจัดองค์การรู ปแบบต่างๆ ระบบการบริ หารการศึกษาไทยและ
การจัดระบบงานในสถานศึกษา เทคนิคและทักษะในการบริ หาร มนุษยสัมพันธ์และภาวะผูน้ าํ วัฒนธรรม
องค์การ และการเปลียนแปลง ปั ญหาและแนวโน้มในการจัดและบริ หารการศึกษาไทย
๖๐๐ ๑๐๔

กรรมฐาน
(๒)(๒-๐-๔)
(Buddhist Meditation)
ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทีปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิ ฎก อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วเิ สส รวมทัYงรู ปแบบการปฏิบตั ิกรรมฐานของสํานักต่างๆในสังคมไทย โดย
เน้นศึกษาอารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ลําดับขัYนตอนของการเจริ ญกรรมฐาน และผลที
เกิดจากการเจริ ญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็ นต้น

๖๐๐ ๒๐๕

ภาษาอังกฤษ (English)

(๓)(๓-๐-๖)

-๖ศึกษาภาษาอังกฤษโดยการฝึ กจริ ง ให้เกิดความชํานาญทัYง ๔ ด้าน คือ ด้านการเขียน การพูด การ
อ่าน การฟัง โดยเฉพาะอย่างยิง เน้นการอภิปรายในหัวข้อคําสอนของพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕, พระ
รัตนตรัย, ไตรลักษณ์, อริ ยสัจ ๔, มรรคมีองค์ ๘, ปฏิจจสมุปบาท , กรรมและการเกิดใหม่
๒๑๐ ๑๐๖

คุณธรรมและจริ ยธรรมสําหรับผูบ้ ริ หารการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Virtue and Ethic for Administrator)
ศึกษาหลักคุณธรรมและจริ ยธรรมสําหรับผูบ้ ริ หารตามแนวพระพุทธศาสนา โดยกรอบ
พรหมวิหาร ๔ สังคหะวัตถุธรรม ๔ สัปปุริสธรรม ๗ วิธีการพัฒนาตนตามแนวพระพุทธศาสนาโดยหลักสติ
ปั ฏฐาน ๔ ประยุกต์เข้ากับระบบคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชีพ คุณสมบัติของนักบริ หารการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลยุคใหม่ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร ครู และ
นักเรี ยน
๒๑๐ ๒๐๗

นโยบายและการวางแผนการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Educational Policy and Planning)
ศึกษาทฤษฎี
หลักการและแนวคิด กระบวนการกําหนดนโยบายและการวางแผน
การศึกษา องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทีเกียวกับการวางแผนการศึกษา การวิเคราะห์
นโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสู่ การปฏิบตั ิ รู ปแบบการวางแผนโดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหา
เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา บทบาทและหน้าทีของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายและการวางแผนของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนมหภาค
๒๑๐ ๒๐๘

การบริ หารหลักสู ตรและการสอน
๓ (๓-๐-๖)
(Curriculum and Instruction Administration)
ศึกษาวิเคราะห์หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิน การปฏิรูปการศึกษา และแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอน การนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรี ยนการ
สอน การบริ หารหลักสู ตรและการสอนในสถานศึกษา เพือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของ
ท้องถิน

๒๑๐ ๓๐๙

สัมมนาการบริ หารการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
(Seminar on Educational Administration)
ศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู ้โดยการสัมมนา การจัดการสัมมนาโดยนําหลักและทฤษฎีการ
บริ หารการศึกษารวมทัYงสภาพปั ญหาในปั จจุบนั มาตัYงเป็ นประเด็นปั ญหาแล้วให้นิสิตมีส่วนร่ วมในการ

-๗อภิปราย เสนอความคิดเห็นและวิเคราะห์หาทางออกร่ วมกัน วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์หลักและทฤษฎี
การบริ หารการศึกษามาแก้ปัญหาทางการบริ หารทัว ไป
๒๑๐ ๓๑๐

การประกันคุณภาพการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
(Educational Quality Assurance)
ศึกษาแนวคิดหลักการวิธีการประกันคุณภาพด้านวิชาการหลักสู ตร ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ การวิเคราะห์ ตัวชีYวดั และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
๒๑๐ ๓๑๑

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Human Resources Management in Buddhism)
ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และองค์กรทีเกียวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทหน้าทีของ
ผูบ้ ริ หารในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือความเป็ นเลิศทาง
การศึกษาการนําแนวคิด ทฤษฎีและหลักพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
๒๑๐ ๓๑๒

การบริ หารสถาบันการศึกษาเพือความเป็ นเลิศ
๓ (๓-๐-๖)
(School Administration For Excellence)
ศึกษาปรัชญาวัตถุประสงค์และนโยบายการจัดการศึกษาระดับต่างๆ
การจัดระบบการ
บริ หารสถานศึกษาของไทย การจัดระบบบริ หารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
กับประเภท ระดับและขนาดของสถาบันการศึกษา การจัดระบบบริ หารงานเฉพาะด้าน ในสถาบันการศึกษา
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
๒๑๐ ๓๑๓

โครงสร้างระบบบริ หารการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
(Systematic Structure Educational Administration)
ศึกษาโครงสร้างและวิวฒั นาการระบบบริ หารการศึกษา การบริ หารการศึกษาในส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิน การศึกษาขัYนพืYนฐาน การศึกษาตลอดชีพ เขตพืYนทีการศึกษา ระบบการศึกษา แนว
การจัดการศึกษา การบริ หารการจัดการศึกษามาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพือการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
๒๑๐ ๓๑๔

การจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ
(Buddhist Conflict Management)

๓ (๓-๐-๖)

-๘ศึกษาแนวคิด
และทฤษฏีเกียวกับความขัดแย้ง
และการจัดการความขัดแย้งใน
พระพุทธศาสนา โดยเน้นความหมาย ความสําคัญ สาเหตุ และผลกระทบอันจากความขัดแย้ง รวมทัYงใช้
เครื องมือ และหลักการในพระพุทธศาสนา เช่น การเจรจากันเอง การเจรจาไกล่เกลียคนกลาง การใช้เสี ยง
ข้างมาก และการประนีประนอมข้อพิพาท เข้าไปช่วยเยียวยา และฟืY นฟูความขัดแย้งในสถานการณ์ตา่ งๆ
เพือสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึYนทัYงในเชิงปั จเจกและเชิงสังคม
๒๑๐ ๓๑๕

การบริ หารโรงเรี ยนวิถีพุทธ
๓ (๓-๐-๖)
(Buddhist School Administration)
ศึกษาปรัชญา ความมุง่ หมาย และหลักการบริ หารโรงเรี ยนวิถีพุทธ การบริ หารงานบุคคล
งานวิชาการ การเงินและพัสดุอาคารสถานที และกิจการผูเ้ รี ยน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับ
พระสังฆาธิ การและชุมชน ศึกษาดูงานการบริ หารจัดการโรงเรี ยนวิถีพุทธ วิเคราะห์ตวั ชีYวดั การดําเนินงาน
โรงเรี ยนวิถีพุทธ ปั จจัยนําเข้า ปัจจัยกระบวนการ ปั จจัยผลผลิตและปั จจัยผลกระทบ ทัYงด้านองค์ประกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย และข้อบ่งชีYคุณภาพ
๒๑๐ ๓๑๖

การศึกษาอิสระในการบริ หารการศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
(Independent studies in Educational Administration)
ให้นิสิตออกแบบโครงการวิจยั หรื อโครงการสัมมนา โดยศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา แนวคิด
เทคนิคการบริ หารการศึกษาการพัฒนาและวัฒนธรรม
การเปลียนแปลงทางการบริ หารการศึกษาและ
วัฒนธรรมในสังคมไทย ทีมีผลต่อการพัฒนาการศึกษา การวางแผนงานทางการศึกษาทีสอดคล้องกับการ
เปลียนแปลงทางการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย
๒๑๐ ๓๑๗

การวิจยั และวางแผนสถาบัน
๓(๓-๐-๖)
(Institutional Research and Planning)
ศึกษาหลักการและวิธีการวางแผนและการจัดการ โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และการวางยุทธศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลเป็ นพื9นฐาน ศึกษาลักษณะและธรรมชาติของการวิจยั เพือ
พัฒนาการบริ หารการศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลการวิจยั เพือนําองค์ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริ หารการศึกษา สื บค้นเทคนิควิจยั ใหม่ ๆ เพือเพิม ประสิ ทธิ ผลในการวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา โดยฝึ ก
ปฏิบตั ิการวิจยั และวางแผนในองค์กร สถาบันต่างๆทีมีภารกิจเกียวกับการศึกษา เพือนําข้อมูลมาประกอบการ
วางแผนพัฒนาสถาบัน

-๙๒๐๑ ๕๐๐ การศึกษาอิสระ
๖ หน่วยกิต
(Independent Studies)
ศึกษาค้นคว้าวิจยั ด้วยตนเอง ในประเด็นปั ญหาเรื องทีน่าสนใจ ในบริ บทการบริ หารการศึกษาและ
กิจการคณะสงฆ์ ทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในกิจการของพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแลแนะนําและการ
ควบคุมโดยอาจารย์ทีปรึ กษาและเขียนรายงานการเขียนรายงานตามรู ปแบบสารนิพนธ์

