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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   42   หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข 
   แผน ก (2) ประกอบด้วย 
   (1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน       
      - กลุ่มวิชาแกน     6      หน่วยกิต 
       -กลุ่มวิชาบังคับ   24     หน่วยกิต 
   (2) วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
   แผน ข ประกอบด้วย 
   (1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     
         -กลุ่มวิชาแกน   6 หน่วยกิต 
        -กลุ่มวิชาบังคับ              24  หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาเลือก   6 หน่วยกิต 
   (2) การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 
   (3) การสอบประมวลความรู้ 
 รายวิชา  ประกอบด้วย 
 กลุ่มวิชาแกน 
     ENG700 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา   0  หน่วยกิต 
     MED700 สถิติเพื่อการวิจัย     3  หน่วยกิต 
       MED701 การวิจัยทางการศึกษา    3  หน่วยกิต 
             
  
 



 กลุ่มวิชาบังคับ 
                    AED710 ทฤษฎี กระบวนทัศน์ และกระบวนการ   3 หน่วยกิต 
    ในการบริหารการศึกษา  
       AED711 จรรยาบรรณและการบริหารการศึกษา   3 หน่วยกิต 
        AED712 การบริหารจัดการโรงเรียน    3 หน่วยกิต 
   AED713 นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ    3 หน่วยกิต 

       AED714  ภาวะผู้น าและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  3 หน่วยกิต 
       AED715         ทักษะการจัดการส าหรับการพัฒนาองค์การทางการศึกษา 3 หน่วยกิต 

        AED716        การประเมินการปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา  3 หน่วยกิต 
  AED717       การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น า   3 หน่วยกิต 
    
 กลุ่มวิชาเลือก 

        AED720       หลักการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   3 หน่วยกิต 
       AED721       นวัตกรรมการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา  3 หน่วยกิต 
       AED722       การสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  3 หน่วยกิต 
        AED723      การจัดการโครงการทางการศึกษา    3 หน่วยกิต 
        AED724       การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 3 หน่วยกิต 
          ในองค์กรทางการศึกษา 
         AED725     การประกอบการการศึกษา    3 หน่วยกิต 
         AED726 การบริหารงานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3 หน่วยกิต

  AED727 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3 หน่วยกิต 
 
กลุ่มการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ 
         AED798 การค้นคว้าอิสระ      6 หน่วยกิต 
          AED799 วิทยานิพนธ์                 12 หน่วยกิต 
  

 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
           กลุ่มวิชาแกน 
ENG700 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
        English for Graduates 
 ทักษะการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับค าไปจนถึงการเขียนประโยค  การใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  การใช้เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ 
  
MED700    สถิติเพื่อการวิจัย        3(3-0-6) 
                    Statistics for Research 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ  ระเบียบวิธีทางสถิติ  การแจกแจงความถี่ การวัดต าแหน่ง   
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การวัดการกระจาย   คะแนนมาตรฐาน  สหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง   
 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 
MED701   การวิจัยทางการศึกษา         3(3-0-6) 
                  Educational Research 
     มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย   วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการวิจัย การจ าแนกประเภท 
การเลือกปัญหาวิจัยและการนิยามปัญหา เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  การสร้างเคร่ืองมือ  การเลือกเคร่ืองมือ 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลผล  การเขียนเค้าโครง 
งานวิจัยและการประเมินผลรายงานการวิจัย  การวิจัยเชิงคุณภาพ  การเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ความ 
สามารถในการศึกษางานวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ จรรยาบรรณนักวิจัย การบริโภคงานวิจัย 
ทางการศึกษา  
 
       กลุ่มวิชาบังคับ     
AED710   ทฤษฎี  กระบวนทัศน์ และกระบวนการบริหารการศึกษา    3(3-0-6) 
                 Theories, Paradigm and Process in Educational Administration 
     ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ หน้าที่และภารกิจในการบริหารการศึกษา  วิวัฒนาการศาสตร์และ
แนวความคิดทางการบริหารการศึกษา ทฤษฎีระบบ  การวิเคราะห์กรอบคุณค่า (Value Framework) กับจุดเน้น
ของแต่ละทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบ ริหาร
การศึกษา    การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์การ    การเลือกใช้ทฤษฏี      หลักการและกระบวนการบริหาร
ให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม   อิทธิพลทางสังคมที่มีต่อการบริหารการศึกษา     การวิเคราะห์
ปัจจัยและตัวแปรทั้งภายในและภายนอกองค์การ      การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดแผนเชิงกลยุทธ์         



การจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนา แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน ความสามารถ   
ก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทางการศึกษา       
และสถานศึกษา    
 
AED711   จรรยาบรรณและการบริหารการศึกษา            3(3-0-6) 
                  Ethics and Educational Administration 
     จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร  ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ การปฏิบัตินตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม  คุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่คุรุสภาก าหนด หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์      
สุจริต  ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชีพ กับพฤติกรรมของผู้บริหารการศึกษา บทบาทผู้บริหารที่
พึงประสงค์ส าหรับการบริหารในอนาคต  การบริหารองค์การ ส านักงานและองค์คณะบุคคล การบริหารงาน
ระบบเครือข่าย  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การบริหารงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการเรียนรู้  การบริหารการบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อน
ร่วมงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 
       
AED712   การบริหารจัดการโรงเรียน              3(3-0-6) 
     School Administration 
     องค์ประกอบและบริบทของการบริหารการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก าหนด 
กลยุทธ์การบริหารการศึกษาและการจัดการการโรงเรียนในบริบทต่าง ๆ  การจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น โรงเรียนพักนอน  โรงเรียนหลายระบบ  การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
ให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น  การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน การบริหารจัดการให้
เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน    
สามารถส่งเสริมวินัย   คุณธรรม   จริยธรรม   และความสามัคคีในหมู่คณะการบริหารงานทรัพยากรบุคคล     
การสรรหา   การคัดเลือก   การพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  การให้
ค าปรึกษาแก้ไขการปฏิบัติงาน  การบริหารงานธุรการ การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่   ระบบควบคุม    
ภายใน  เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ  
ชุมชนและท้องถิ่น   
  
 
 
 



 
AED713   นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ                   3(3-0-6) 
                  Academic Administration Innovation 
    หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  การประเมินหลักสูตร    การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน  การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน           
การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลาย เช่น  นักเรียนชนเผ่า   ผู้ด้อยโอกาส นักเรียนกลุ่มที่เรียน
อ่อน  การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมตามหลักสูตร  ความสามารถในการบริหารการจัดการเรียน  
การสอนในแนวทางใหม่  ความสามารถในการบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา                  
การวางแผนการนิเทศ การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน          
ให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ  และการประเมินผลการนิเทศการศึกษา ความสัมพันธ์ของการนิเทศการศึกษากับ
การบริหารการศึกษา ปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม ประเมิน รายงาน และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
AED714   ภาวะผู้น าและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา     3(3-0-6) 
     Leadership and Educational Change 
                  แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าสมัยใหม่  บทบาทของผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ 
สังคมภายใต้บริบท เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า   ภาวะผู้น า 
ในสถานการณ์วิกฤติและการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  บทบาทใหม่ของผู้น า การบริหารองค์การที่มี  
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ภาวะผู้น าในการปฏิรูปการศึกษา ภาวะผู้น าในสถานศึกษา/หน่วยงานสู่ความ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาความฉลาดรู้ทางอารมณ์ในองค์กร 
ทางการศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นผู้น าเหนือชั้น การเตรียมการส าหรับผู้น าในอนาคต        
ทางการศึกษา 
 
AED715    ทักษะการจัดการส าหรับการพัฒนาองค์การทางการศึกษา    3(3-0-6) 
       Management Skill for Educational Organization Development 

      หลักการและทักษะของผู้บริหารในการจัดการศึกษา การพัฒนาองค์การทางการศึกษา  
วัฒนธรรมองค์กร  (Corporate Culture) การบริหารวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนวัตกรรมและความเป็นเลิศ  
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  บรรยากาศขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองค์การ  
โรงเรียนในอนาคต   
 



 
AED716    การประเมินการปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา    3(3-0-6) 
  Performance Evaluation in Education Administration 

ระบบการปฏิบัติการบริหารการศึกษาการประเมินการปฏิบัติการในการบริหาร 
การศึกษา  การประเมินโครงการ หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ 
การประกันคุณภาพการ ศึกษาทั้งภายในและภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
การจัดท ารายงานผลการ ประเมินตนเองและความสามารถในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อ 
พัฒนาสถานศึกษาและการศึกษา 
 
AED717    การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น า           3 (3-0-6) 
     Leadership Development 
      กระบวนการฝึกปฏิบัติโดยการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น 
ผู้น า ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษาตามที่คุรุสภาก าหนด   
โดยการฝึกปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษา 45 ชั่วโมง และด้านบริหารสถานศึกษา 45 ชั่วโมง รูปแบบการ        
ฝึกปฏิบัติงานเป็นการศึกษา วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติทั้งประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุม
บริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลโครงการรวมถึงสรุปผลการด าเนินการของแผนงาน/
โครงการอย่างเป็นระบบ การจัดท ารายงานผล ตลอดจนท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ 
 
  กลุ่มวิชาเลือก 
AED720     หลักการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้     3(3-0-6) 
       Educational and Learning Management Principles 
       หลักการ แนวคิด องค์ประกอบพื้นฐานและการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา การจัดการศึกษาประวัติ
การศึกษาไทย  โครงสร้างและระบบการจัดการศึกษาไทย พระราชบัญญ ติการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ แหล่งการเรียนและแหล่งการจัดการเรียนรู้  การวัดผลและการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาชาติ  
องค์กรวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพ แนวโน้มและทิศทางในการจัดการและบริบทการศึกษาของไทย 
 
 
 
 
 



 
AED721      นวัตกรรมการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา    3(3-0-6) 
                     Educational  Innovation  and  Evaluation    
         ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการเรียนรู้ 
กระบวนการสื่อสารและการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การผลิต การพัฒนา การใช้ 
การประเมินผลสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ หลักการและระเบียบวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผลศึกษาและการเรียนรู้ 
 

AED722   การสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา                   3(3-0-6)  
                 Capacity Building of Human Resource in Education 
     การวิเคราะห์ความสามารถและศักยภาพขององค์กร  การวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร  
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การสร้างสมรรถนะของบุคลากร ตลอดจนแนวทาง 
ในการสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบททางการศึกษา 
 
AED723  การจัดการโครงการทางการศึกษา                                                                           3(3-0-6) 
                 Educational Project Management                                     
    แนวคิดและหลักการการบริหารโครงการ ประเภทของโครงการ การวางแผน เทคนิคการ 
บริหารจัดการงานและโครงการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการโครงการ เทคนิคการน าเสนอโครงการและการจัดท ารายงาน  
 
AED724    การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการประกันคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา           3(3-0-6) 

     Development of Quality Culture and Quality Assurance in Educational Organization 
      แนวคิดและหลักการในการบริหารคุณภาพ  การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์การ 
การศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ ระบบประคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพ  
การด าเนิน การประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทฤษฎีและแนวคิดการประกัน 
คุณภาพของประเทศต่าง ๆ   
 
 
 
 
 



AED725      การประกอบการการศึกษา                                          3(3-0-6) 
       Entrepreneurship in Education 
        แนวคิดการประกอบการเชิงสังคม ลักษณะการประกอบการเชิงสังคม คุณลักษณะผู้ประกอบ 

การทางการศึกษา บทบาทของผู้ประกอบการทางการศึกษา เป้ าหมายการประกอบการทางการศึกษา                                  
การสร้างจิตส านึกของการประกอบการทางการศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความส าคัญของการสร้าง 
นวัตกรรมในการบริหารการศึกษา การประกอบการด้านการศึกษาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 

AED726     การบริหารงานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน                            3(3-0-6) 
       Public Relations  and Community  Relationships  Management  
       หลักการการประชาสัมพันธ์ การวางแผนและการวางเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ และ 
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ กลยุทธการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลภายในและภายนอกสถาบัน  แนวคิดการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
ความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างยั่งยืน การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
AED727       การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                                                                   3(3-0-6) 
                       Educational Information Technology Management 
                       นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบการศึกษาไทย การบริหารระบบสารสนเทศ 
ในสถานศึกษา ความส าคัญและบทบาทของ “สารสนเทศ” ในกระบวนการเรียนการสอน การออกแบบ 
สารสนเทศส าหรับการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ 
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ การเลือใช้ Hardware และ Software ส าหรับการศึกษา 
การพัฒนาแหล่งวิทยาการในโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบของ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษา 
         
 

                       กลุ่มการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ 
 AED798    การค้นคว้าอิสระ                                                                                                  6(0-0-270) 

                  Independent Study 
                  การศึกษาค้นคว้าทางด้านการบริหารการศึกษาที่แสดงถึงสมรรถนะในด้านความรู้ 
ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่เรียนมาจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
ในการบริหารการศึกษา  เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาด้วยวิธีวิจัยทาง 
การศึกษา 
 

 

 



AED799     วิทยานิพนธ์                                                                                               12(0-0-540) 
                   Thesis 

      การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงสมรรถนะในด้านความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ 
ศาสตร์ความรู้ที่เรียนมาจนสามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารการศึกษาที่ช่วย 
พัฒนาหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาด้วยวิธีวิจัยทางการศึกษา   

 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหาร 

        ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เร่ือง กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ผู้บริหาร โดยผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติงานด้านบริหารทางการศึกษา และรับผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” เพื่อ 
เป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษา 
 
 
 

 

 


