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หลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาการศกึษา 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา   
 ภาษาอังกฤษ   : Doctor of Education Program in Educational Studies 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Education (Educational Studies) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ศษ.ด.(การศึกษา) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : Ed.D.(Educational Studies) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะศึกษาศาสตร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
ปรัชญา 
 การศึกษาในศาสตรการศึกษา (Educational Studies) เปนศาสตรที่เปนฐานมาจากสังคมวิทยา (Sociology) 
จิตวิทยา (Psychology) ปรัชญา (Philosophy) และประวัติศาสตร (History) มีลักษณะเปนศาสตรผสมท่ีมีพลวัต มี
ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาที่สามารถนําไปเชื่อมโยงประยุกตกับศาสตรอ่ืนๆ วิชาชีพการศึกษา
เปนวิชาชีพชั้นสูงท่ีตองมีการเรียนรู ฝกอบรมและการประเมินที่เปนระบบและตอเนื่อง   คุณภาพของผูรับผิดชอบการ
จัดการศึกษามีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวม   
 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (Educational Studies) เปนหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเปน
นักวิจัยการศึกษามืออาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรม เปนผูนําทางดานวิชาชีพและวิชาการที่ใชการวิจัยเปนฐาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในยุคการปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล เห็นความเชื่อมโยง
ของมิติตางๆ ทางดานนโยบายการศึกษาของชาติ สังคม การเมือง เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ การเปนสังคม
นานาชาติ 
 เปนหลักสูตรท่ีออกแบบสําหรับผูเรียนที่ประสงคจะเปนผูสอนระดับอุดมศึกษา นักวิจัยการศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา นักวิจัยการศึกษา และผูประกอบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ตอบสนองตอความขาดแคลนบุคลากรวุฒิปริญญาเอกดานการศึกษา 
 
ความสําคัญ 
 นโยบายรัฐบาลที่ใหสถาบันอุดมศึกษาทําหนาที่สรางทรัพยากรบุคคลระดับสูงในสาขาวิชาชีพตางๆ รวมทั้ง
สรางผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาการและพัฒนาประเทศเพื่อแขงขันกับนานาชาติไดโดยเฉพาะในยุค
สังคมฐานความรู จําเปนตองมีการเตรียมการวางแผนผลิตบุคลากรระดับสูงเพิ่มข้ึน ใหเพียงพอตอความตองการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และการปฏิรูปการศึกษา  
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 จากการศึกษาสภาพการศึกษาและสังคมปจจุบันพบวาความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ เปนปจจัยท่ีเรงขับเคลื่อนสังคมเขาสูสังคมฐานความรู ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอ
รูปแบบ วิธีการ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของชาติและการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนทั้ง
ความหวังและที่พึ่งของสังคมในดานความรู ปญญา เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม การศึกษาทุกระดับจึงตองปฏิรูปตนเองในหลายๆ ดาน ทั้งการปรับปรุงหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การ
วัดผลและประเมินผล ประสิทธิภาพการบริหาร การพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณวุฒิ คุณธรรม 
และสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการในการปฏิรูปการศึกษา และเพื่อรองรับความตองการของผูเรียน
ระดับอุดมศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน  
 ขอมูลการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก ที่รายงานโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน
ปการศึกษา 2556 ไดระบุจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ผลิตโดยสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจํานวนรวมคือ 
25,397 คน โดยเปนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน 22,812 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 2,585 
คน แตมิไดระบุสาขาวิชา    และขอมูลของ สกอ. ในรายงานประจําปการศึกษา 2557 ไดระบุวา มีบัณฑิตผูจบ
การศึกษาในระบบปริญญาเอก จํานวน 1,139 คน  ซึ่งมิไดระบุสาขาวิชาเชนกัน  จะเห็นไดวาการผลิตบุคลากรใน
ระดับปริญญาเอกนั้นยังมีจํานวนนอยมาก เมื่อคํานึงถึงความตองการของประเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 สวนขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในปการศึกษา 2555-2557 
ไดระบุจํานวนขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก เพียง 389 คน [0.09%]  จากจํานวนรวมของขาราชการครู
ทั้งหมด 412,018 คน  และขอมูลในปการศึกษาถัดมา คือ 2556 ระบุจํานวนขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญา
เอก เพียง 372 คน [0.09%]   จากจํานวนรวมของขาราชการครูทั้งหมด 397,733 คน จึงจะเห็นไดวาการขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก นับวาอยูในขั้นที่ตองมีการแกไข การผลิตบุคลากรในระดับนี้โดยเรงดวน 
(รายงานประจําป สพฐ. 2555-2557) 
 มหาวิทยาลัยรังสิตโดยคณะศึกษาศาสตรจึงเห็นความจําเปนในการดําเนินการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต   เพื่อสรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
อุดมศึกษาและการศึกษาของชาติ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. เปนผูมีความสามารถในการทําวิจัยการศึกษาในประเด็นที่มีความสําคัญในปจจุบันที่ระบุไว สําหรับ
บริบทการศึกษาของประเทศไทย  สามารถเช่ือมโยงงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงานดานการศึกษาในบริบท
ทางสังคมไทย  เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพได 
 2. มีความรูในหลักการและแนวปฏิบัติทางการศึกษาท่ีเปนปจจุบัน การพัฒนาการเรียน 
การสอนโดยใชกระบวนการวิจัย  การพัฒนาองคการ การวางแผนและการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 3. มีทักษะในการแสวงหาความรูเชิงลึก การสรางองคความรูใหมทางการศึกษา รวมท้ังการจัดการความรู 
เพื่อสรางความกาวหนาใหวงการศึกษาของประเทศไทย โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเคร่ืองมือและใช
การวิจัยเปนฐาน 
 4. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และมุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาโดยใชภูมิปญญาไทย เคารพความคิดเห็นที่
แตกตาง  สามารถบริหารจัดการความขัดแยง และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร   เวลา 09.00 - 17.00  น.  หรือ 
         วันอาทิตย  เวลา   09.00 - 17.00  น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

1. หลักสูตรแบบ 1.1   แบบทําดุษฎีนิพนธอยางเดียว ผูสมัครสําเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
การศึกษา และจะตองผานการทําวิทยานิพนธมากอน จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือสํานักงานขาราชการพลเรือนรับรอง  

2. หลักสูตรแบบ 2.1   แบบศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ  คุณสมบัติของผูสมัครคือ (1) ตองสําเร็จ
การศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาและไมไดทําวิทยานิพนธดานการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ (2) สําเร็จ
การศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาอื่นและมีความตองการจะประกอบอาชีพทางการศึกษา   
 ทั้ งนี้  ผู สมั คร ท้ั งสองประ เภทตองจบการศึ กษาในระ ดับป ริญญาโทจากสถาบั นการศึกษา ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานขาราชการพลเรือนรับรอง  
 สําหรับผูสมัครท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นตาม (2) หากไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรฯใหเขาศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชา EDU 724 แนวคิดหลักท่ีเปนฐานดานการศึกษา  ซึ่งเปนวิชาฐาน
สําหรับผูที่ไมไดจบการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 
 3.  คุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2556 
 
การจัดการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 3 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
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การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบดุษฎีนิพนธเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูอํานวยการ
หลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐาน
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชา 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)   ดังตอไปนี้ 

  ระดับข้ัน    ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
   A     ดีเย่ียม   4.0 
   B+     ดีมาก   3.5 
   B     ดี    3.0 
   C+     พอใช   2.5 
   C     ออนมาก   2.0 
   F     ตก    0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 

 W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 
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 IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1 

  1.1  ไดสอบผานดุษฎีนิพนธ รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่
จะรับปริญญา ทั้งนี้จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวนตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวา
ดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

  1.2 ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ือง เกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.3 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 
  1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) 
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา 

  1.5 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนกัศึกษาท่ีระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา 
 2. แบบ 2 

  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และสอบผานดุษฎีนิพนธ รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ 
ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จํานวนและคุณสมบัติของ
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธและคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวน
ตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2556 

  2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
  2.3  ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ือง เกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.4 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ 

  2.5 ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) 
และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา 

  2.6 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา 
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โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แบบ 1.1 (ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธ) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48 หนวยกิต 
 นักศึกษาท่ีศึกษาในโครงสรางแบบ 1.1 สามารถเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกในโครงสรางแบบ 2.1 ไดหากมี
ความประสงค  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ 
 2. แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หนวยกิต 
     2.1 ศึกษารายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ                                 12  หนวยกิต 
           วิชาบังคับ                                                   6 หนวยกิต 
           วิชาเลือก                                                    6 หนวยกิต 
     2.2 ดุษฎีนิพนธ                 36 หนวยกิต 
 
รายชื่อวชิาในหลักสูตร                          
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 
  สําหรับผูที่ไมไดจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา  
EDU  724  แนวคิดหลักที่เปนฐานดานการศึกษา                                         0(0-0-0) 
   (Essentials of Educational Foundations) 
 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ (แบบ 2.1)                                   12 หนวยกิต 
  1. วิชาบังคับ                                    6 หนวยกิต 
   นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับ จํานวนรวม  6  หนวยกิต ดังนี้ 
EDU 705  การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยทางการศึกษา    3(3-0-6)   
             (Analysis and Synthesis of Educational Research) 
EDU  716  นวัตกรรมการออกแบบหลักสูตรและการสอน               3(3-0-6)   
   (Innovation in Curriculum Design and Instruction) 
 
  2. วิชาเลือก (แบบ 2.1)             6  หนวยกิต 
   นักศึกษาเรียน 1 รายวิชา จํานวน  3  หนวยกิต จากวิชาเลือกกลุมที่ 1 และเรียนอีก 1 รายวิชา 
จากวิชาเลือกกลุมที่ 2 
   2.1  กลุมที่ 1:  วิชาดานบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา 
       (Educational Administration and Leadership)     
EDU  703  ผูนําทางการศึกษา                        3(3-0-6)   
   (Educational Leadership)  
EDU  704  การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและบทบาทผูนํา                     3(3-0-6)   
   (Management of System Transformation and the Role of Leadership) 
EDU  706  การวางแผนโครงการวิจัยการศึกษาแบบองครวมเชิงกลยุทธ     3(3-0-6)   
        (Strategic Planning for an Integrated Research Project in Education) 
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EDU  707  การวางแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ                3(3-0-6)   
   (Strategic Educational Planning)  
EDU  708  การวางแผนอนาคตของสถานศึกษา         3(3-0-6)   
   (Future Planning of Educational Institutions)  
EDU  709  ผูนําทางนวัตกรรมการศึกษา                     3(3-0-6)   
   (Leadership in Educational Innovation) 
   2.2 กลุมที่ 2:  วิชาดานการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education)  และ 
       วิชาดานนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovation in Learning and Instruction) 
EDU  710  การเรียนรูภาษาที่สอง                    3(3-0-6)   
   (Second Language Learning)     
EDU  711  นวัตกรรมการสอนภาษาที่สอง                   3(3-0-6)   
   (Second Language Pedagogical Innovation) 
EDU  712  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน                 3(3-0-6)   
   (Research for Learning and Teaching Development) 
EDU  713  สัมมนาปญหาการสอนและการเรียนรูภาษาที่สอง     3(3-0-6)   
   (Seminar on Current Issues in Second Language Teaching and Learning)  
EDU  714  ประเด็นปญหาการศึกษาภาษาในภูมิภาคเอเชีย        3(3-0-6)   
   (Issues in Language Education in Asia) 
EDU  715  การประยุกตทฤษฎีการเรียนรูในการสอน                       3(3-0-6)   
   (Application of Learning Theories to Instruction)  
EDU  717  มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน        3(3-0-6)   
   (Multimedia for Flexible Learning Environments)        
EDU  718  การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา          3(3-0-6)    
   (Designing e–Learning Systems for Educational Use) 
EDU  719  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม       3(3-0-6)   
   (Collaborative Action Research in Education)  
EDU  720  การวิเคราะหประเด็นวิกฤตทางการศึกษาและการพัฒนา                  3(3-0-6)     
   (Analysis of Critical Issues in Education and Development) 
EDU  721  สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา                            3(3-0-6)   
   (Seminar on Measurement and Evaluation in Education) 
 

3. หมวดดุษฎีนิพนธ     
EDU  722  การสอบวัดคุณสมบัติ                       0(0-0-0)   
        (Qualifying Examination) 
EDU  798  ดุษฎีนิพนธ  แบบ 2.1              36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
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EDU  799  ดุษฎีนิพนธ แบบ 1.1                                                      48 (0-144-72) 
   (Dissertation)    
 
แผนการศึกษา 
 จัดการเรียนการสอนแบบ Module system 

ชัน้ปที่ 1
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ภาคการศกึษาที ่1 
EDU 799    ดุษฎีนิพนธ                      8(0- 24-12)
            (Dissertation)   
 
 
 
 
 
 
                                 รวม       8  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDU 799    ดุษฎีนิพนธ                      8(0- 24-12)  
            (Dissertation)                                
 
 
 
 
 
 
                                  รวม      8  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
EDU 716   นวัตกรรมการออกแบบ              3(3-0-6)  
           หลักสูตรและการสอน 
           (Innovation in Curriculum  
           Design and Instruction) 
EDU xxx    วิชาเลือก  (1)                       3(3-0-6)
           (...................) 
EDU 798   ดุษฎีนิพนธ                          2(0-6-3)
           (Dissertation)   
                                   รวม     8  หนวยกิต  

ภาคการศกึษาที ่2 
EDU 705   การวิเคราะหและสังเคราะห           3(3-0-6)  
           งานวิจัยทางการศึกษา  
           (Analysis and Synthesis of    
           Educational Research) 
EDU xxx    วิชาเลือก  (2)                       3(3-0-6)
           (...................) 
EDU 798   ดุษฎีนิพนธ                          2(0-6-3)
           (Dissertation)   
                                   รวม     8  หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 2
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ภาคการศกึษาที ่1 
EDU 722   การสอบวัดคุณสมบัติ                 0(0-0-0)  
           (Qualifying Examination) 
EDU 799   ดุษฎีนิพนธ                       8(0-24-12) 
           (Dissertation)   
                                  รวม      8  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDU 799    ดุษฎีนิพนธ                       8(0-24-12)
            (Dissertation)   
                                 รวม       8  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
EDU 722   การสอบวัดคุณสมบัติ                 0(0-0-0)  
           (Qualifying Examination) 
EDU 798   ดุษฎีนิพนธ                        8(0-24-12)
           (Dissertation)   
                                 รวม      8   หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDU 798   ดุษฎีนิพนธ                        8(0-24-12)
           (Dissertation)   
                                รวม      8   หนวยกิต

 
ชัน้ปที ่3

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
ภาคการศกึษาที ่1 

EDU 799    ดุษฎีนิพนธ                       8(0-24-12)
            (Dissertation)   
                                 รวม       8  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDU 799    ดุษฎีนิพนธ                       8(0-24-12)
            (Dissertation)   
                                 รวม       8  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
EDU 798   ดุษฎีนิพนธ                        8(0-24-12)
           (Dissertation)   

                                รวม      8  หนวยกิต
ภาคการศกึษาที ่2 

EDU 798   ดุษฎีนิพนธ                        8(0-24-12)
           (Dissertation)   

                                รวม      8  หนวยกิต

 
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                   (ไมมีหนวยกิต) 
   สําหรับผูที่ไมไดจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา                       
EDU  724   แนวคิดหลักที่เปนฐานดานการศึกษา               0(0-0-0)   
       (Essentials of Educational Foundations) 
 แนวคิดหลักที่เปนฐานดานการศึกษาท่ีประยุกตมาจากศาสตรการสอนผูเรียนในวัยตางๆ  จิตวิทยา สังคม
วิทยา มนุษยวิทยา และ การวัดและประเมินผล  หัวขอที่ศึกษาไดแก  ลักษณะการเรียนรูและการจัดการความรู  
บทบาทของครูในสังคมท่ีมีความรูเปนฐาน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู  การ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  แนวโนมในงานวิจัยการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ประเด็นปจจุบันที่เก่ียวกับ
การจัดการการศึกษาและการใชการตลาดในการศึกษา  และความรับผิดชอบของผูที่ดําเนินการทางการศึกษาตอผล
ของการเรียนรูหรือผลสัมฤทธิ์ที่ไดกําหนดไว 
 Core Concepts in Education as applied from Pedagogy, Andragogy, Psychology, Sociology, 
Anthropology, and Measurement and Evaluation. Learning modes and knowledge management; roles of 
teachers in knowledge-based society; use of information and communication technology to support learning; 
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research-based learning; trends in educational research in both quantitative and qualitative perspectives; 
current issues in educational management and marketing and educational accountability.  
 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                             12 หนวยกิต 
  2.1.  วิชาบังคับ                         6 หนวยกิต 
    นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับ จํานวนรวม  6  หนวยกิต ดังนี้ 
EDU  705  การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยทางการศึกษา     3(3-0-6)   
   (Analysis and Synthesis of Educational Research)  
 งานวิจัยทางการศึกษาประเภทตาง ๆ วิเคราะหผลงานวิจัยทางการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นํา
ผลงานวิจัยท่ีวิเคราะหและสังเคราะหไดมาใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายการบริหารและพัฒนา
องคการการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 Analysis of different educational research types, both quantitative and qualitative; use of research for 
planning educational quality improvement, research management policy making and organizational 
development; improvement strategies for curriculum and instruction, measurement and evaluation. 
 
EDU  716  นวัตกรรมการออกแบบหลักสูตรและการสอน                       3(3 -0-6)   
   (Innovation in Curriculum Design and Instruction) 
 หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรและการสอนแบบตางๆ ตามจุดประสงคการ
เรียนรูของการศึกษาในระบบ นอกระบบ  ตามอัธยาศัยและการฝกอบรม  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  ศึกษา
ผลการวิจัยเก่ียวกับบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศตอการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ
การสอนในรูปแบบฐานขอมูลใหเรียกผานทางสื่ออิเลคทรอนิกส และการสรางสังคมเครือขายการเรียนรูผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต   อภิปรายประเด็นการศึกษาปจจุบันที่เก่ียวกับหลักสูตรและการสอน  เชน การสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ หลักสูตรสถานศึกษา การบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การประเมินผลหลักสูตร รวมท้ัง
นวัตกรรมในการออกแบบหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ 
 Principles, theories, and processes in designing a curriculum and instructional devices responsive to 
the identified learning objectives for formal, non–formal, informal educational systems and training; 
measurement and evaluation of learning outcomes; study research findings about roles of computer 
technology and information systems for learning improvement; development of instructional media using 
data–base, electronic media, and the Internet, creation of learning community network; discussion of current 
educational issues on curriculum and instruction, e.g., learner-centered approaches, school-based curriculum; 
curriculum management and implementation; curriculum evaluation, including innovations in curriculum design 
and subject teaching. 
 
 2. วิชาเลือก                                     6 หนวยกิต 
  นักศึกษาเรียน 1 รายวิชา จํานวน  3  หนวยกิต จากวิชาเลือกกลุมท่ี 1 และเรียนอีก 1 รายวิชา จาก
วิชาเลือกกลุมที่ 2 
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  2.1 กลุมที่ 1:  วิชาดานบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา 
         (Educational Administration and Leadership)     
EDU  703  ผูนําทางการศึกษา              3(3-0-6)   
   (Educational Leadership)  
 ทฤษฎีการบริหารและภาวะผูนํา บทบาทผูนําทางการศึกษา  ในการพัฒนาหลักสูตร  การสอน การวัดและ
ประเมินผล บริการนักเรียนและบุคลากร  การจัดการทรัพยากรบุคคล กฎหมายท่ีเก่ียวของ  การจัดสรรทรัพยากร
และการจัดการ บริบททางการศึกษา การปฏิรูปโรงเรียน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ   
โครงสรางของเขตพื้นที่การศึกษาและภาวะผูนํา กรณีศึกษาภาวะผูนําโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ คุณธรรมและ
จริยธรรมของผูนํา  
 Administrative and leadership theories; roles of leaders in program development, delivery and 
assessment; pupil and personnel service; human resource management; related laws; resource allocation and 
management; context and perspectives for educational leaders; school reform; cultural diversity and community 
relations; school district organization structure and leadership; case studies of successful school leadership; 
moral and ethical dimensions of leadership. 
 
EDU  704  การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและบทบาทผูนํา                    3(3-0-6)   
   (Management of System Transformation and the Role of Leadership)         
 การปฏิรูปการศึกษาที่สงผลตอการปฏิรูปการเรียนรู การบริหารการเปลี่ยนแปลงในมิติใหมในยุคปฏิรูป
การศึกษา  การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการบริหาร  การปรับเปลี่ยนแนวคิดการสอนของครู  การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการเรียนรูของผูเรียน แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารงานที่เนนผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาการมีสวนรวมอยางสรางสรรคของทุกภาคสวนของสังคม  
 Educational reform policy; change management considerations;  educational reform period; issues 
related to the transformation of management culture, teaching paradigms, cultures of learners; theoretical 
concepts of school management in the changing world; management for results,  fostering creativity and 
participation in relevant sectors. 
 
EDU  706  การวางแผนโครงการวิจัยการศึกษาแบบองครวมเชิงกลยุทธ      3(3-0-6)   
   (Strategic Planning for an Integrated Research Project in Education) 
 วิเคราะหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และวาระแหงชาติ วางแผนและนําเสนอ
โครงการวิจัยทางการศึกษา การฝกอบรมและพัฒนาครู  พัฒนาการเรียนการสอน  การใชแหลงเรียนรูมาปรับ
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและความตองการของหนวยงานอยางบูรณาการ  สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
 Analysis of typical strategic development plans for a province, clusters of provinces, and for the 
nation; planning and submitting an educational research project; teacher professional development; instructional 
improvement, effective use of integrated learning resources in accordance with the identified strategies and 
needs of work units in coping with change for quality and sustainability.  



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 13 

EDU  707  การวางแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ         3(3-0-6)   
   (Strategic Educational Planning)  
 ทิศทางในอนาคตของการศึกษา  จากแงมุมของความกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเปนนานาชาติ จัดทําแผนกลยุทธ  กําหนดเปาหมาย ภารกิจ นโยบาย และกลยุทธของการจัด
การศึกษาท่ีเก่ียวของในระดับตางๆ  กรณีศึกษา  
 Future educational trends, taking into consideration changes in the world’s economy, society, politics, 
information technology, internationalization; strategic planning; defining goals, missions, policies, and strategies; 
implications for educational management at different levels; case studies. 
 
EDU  708  การวางแผนอนาคตของสถานศึกษา        3(3-0-6)   
   (Future Planning of Educational Institutions) 
 เคร่ืองมือที่จะนําไปใชในการวางแผนอนาคต การสํารวจถึงพลัง แรงขับเคล่ือน และความไมแนนอน ที่มีสวน
ในการกําหนดรูปแบบของสถานศึกษาในอนาคต การวางแผนอนาคตของสถานศึกษาอยางเปนระบบและประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษา ศึกษากรณีและประยุกตใชแนวคิดและเคร่ืองมือในการวางแผนอนาคตของสถานศึกษา 
 Tools for future planning; survey of the driving forces and uncertainties that make future plan 
increasingly difficult at each level of the educational system; systematic and effective planning for educational 
management at the institutional level; case studies and applications of concepts/ instruments to future 
planning of educational institutions.    
 
EDU  709  ผูนําทางนวัตกรรมการศึกษา         3(3-0-6)   
   (Leadership in Educational Innovation) 
 ทฤษฎีและหลักการการจัดการนวัตกรรมการศึกษา  บทบาทของนักการศึกษาในการแพรกระจายนวัตกรรม
การศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบรูปแบบตาง ๆ การวิเคราะหปญหา และการออกแบบระบบ เพื่อการ
แพรกระจายนวัตกรรมการศึกษา กลวิธีในการแพรกระจายนวัตกรรม  การประเมินผล      
 Theories and principles of innovation in education management; roles of educators in dissemination 
and implementation of educational innovations; analyses and compare different forms of dissemination 
strategies; analyses problems associated with dissemination and implementation of innovations; design a 
dissemination and implementation strategy for a hypothetical innovation, and a method for evaluating the 
outcomes. 
 
  2.2  กลุมที่ 2:  วิชาดานการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education) และ 
       วิชาดานนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovation in Learning and Instruction) 
EDU  710  การเรียนรูภาษาที่สอง            3(3-0-6)   
   (Second Language Learning) 
 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูภาษาที่สอง  กระบวนการเรียนรู  ความสัมพันธระหวางการเรียนรูภาษาที่สองและ
ภาษาที่หนึ่ง กลไกการรับรูภาษาของสมอง ปจจัยท่ีมีผลเอ้ือตอความเร็วในการเรียนรูภาษาที่สอง ระบบเสียง ระบบ 
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โครงสรางของภาษา กรณีศึกษาและผลงานวิจัย 
 Concepts about second language learning; learning process; relationship between second and first 
language learning; brain research on language acquisition; factors effecting the speed of second language 
learning, including the sound production and language structure; case studies and research findings. 
 
EDU  711  นวัตกรรมการสอนภาษาที่สอง           3(3-0-6)   
   (Second Language Pedagogical Innovation) 
 วิธีการการสอนภาษาท่ีสองที่มีประสิทธิภาพแบบตาง ๆ กระบวนการเรียนท่ีมุงใหผูเรียนเปนศูนยกลางการ
เรียนรู  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  การประยุกตกิจกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและการ
แสดงออกทางภาษาที่เหมาะสม  การสื่อสารตางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาและปฏิบัติการ 
 Effectiveness of different pedagogical approaches; strategies for changing the learning process to be 
more learners centered; authentic measurement and evaluation; application of variety of activities and 
technologies for appropriate language expressions; issues in cross cultural communication; case studies and 
educational practices. 
 
EDU  712  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน       3(3-0-6)   
   (Research for Learning and Teaching Development)             
 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิเคราะหปญหาการเรียนรูที่เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษา
ที่สอง  ผูเรียนในฐานะผูวิจัยและผูใชงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอนของตนเองโดยการทําวิจัยในชั้นเรียน การนํา
งานวิจัยไปใชเพื่อการประเมินผล  ทําโครงการวิจัยตามสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน 
 Research methodology for learning and teaching development; analysis of second language learning 
problems; classroom teachers as researchers and research-users for self-development in teaching by  
classroom-based research; the use of research findings for evaluation; research projects on topics pertinent to 
identified problems and needs of learners.  
 
EDU  713  สัมมนาปญหาการสอนและการเรียนรูภาษาที่สอง               3(3-0-6)   
   (Seminar on Current Issues in Second Language Teaching and Learning) 
 สัมมนาประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาที่สองในเนื้อหาวิชา รูปแบบการศึกษาระบบ
สองภาษา การประยุกตใช  ICT ในการสอนและกระบวนการเรียนรู หัวขอวิจัยท่ีไดรับความสนใจจากนักวิชาการใน
สาขาวิชา 
 Seminar on current issues relating to second language teaching and learning in subject areas; models 
of bilingual education; applications of ICT to the teaching and learning process; research topics in content 
areas. 
 
EDU  714  ประเด็นปญหาการศึกษาภาษาในภูมิภาคเอเชีย                   3(3-0-6)   
   (Issues in Language Education in Asia) 
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 เปรียบเทียบนโยบาย หลักสูตร แนวปฏิบัติการสอนภาษาแมและภาษาที่สองในประเทศภูมิภาคเอเชียใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีผลตอความสําเร็จของโปรแกรมการศึกษาภาษาในสภาพที่เปนจริง  การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการ
สอน การวัดและประเมินผล การนําเสนอรูปแบบแนวคิด  การสอนภาษาท่ีสอง ที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 Comparative study of contemporary policies, curricula, teaching practices in first and second language 
programs in the Asian region and their relative effectiveness in respect   of improved performance; 
curriculum and instruction reform; measurement and evaluation; development of conceptual models of second 
language teaching that aim to assist learners to become effective communicators. 
 
EDU  715  การประยุกตทฤษฎีการเรียนรูในการสอน       3(3-0-6)   
   (Application of Learning Theories to Instruction)  
 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับธรรมชาติของการเรียนรูและการทํางานของสมองตามกลุมทฤษฎีการเรียนรูแบบ
ตาง ๆ การประยุกตทฤษฎีการเรียนรูในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เชน  ทฤษฎีพหุปญญา, Information 
Processing Theory, Cognitive Load Theory, Conditions of Learning กรณีศึกษาการประยุกตทฤษฎี เปรียบเทียบ
ขอดีและขอจํากัดของทฤษฎีตาง ๆ  
 Concepts and principles of learning and brain functions according to different learning theorists; 
application of learning theories to improve instructional effectiveness, e.g, Multiple Intelligence Theory, 
Information Processing Theory, Cognitive Load Theory, Conditions of Learning; case studies of applications of 
theories to practice in order to compare the advantages and limitations  of  each  theory. 
 
EDU  717  มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน        3(3-0-6)   
   (Multimedia for Flexible Learning Environments) 
 วิเคราะหสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการประยุกตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน การศึกษาคนควาดวยตัวเอง และการศึกษาทางไกล
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน                
 Analysis of multimedia and educational innovations; computer technology as tools for contemporary 
education; the  application of multimedia for effective teaching and learning; standard classroom; self-study; 
distance learning via electronic media; design and development of instructional media. 
 
EDU  718  การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา                     3(3-0-6)   
   (Designing  E-Learning  Systems for Educational Use) 
 วิเคราะหกระบวนการในการสรางรายวิชาสําหรับ E–learning รูปแบบตาง ๆ หลักการและรูปแบบของ E–
learning, ระบบการจัดการ Web CT, Moodle และ online learning เทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ การออกแบบ
และการใชชุมชนเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนOnline     
 Analysis of the processes for development of E–learning courses; models of E–learning; E–learning 
design principles and models; course management systems: Web CT, Moodle and online learning; effective 
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instructional delivery techniques; design and effective utilization of learning communities; online evaluation of 
student performance. 
 
EDU  719  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม         3(3-0-6)   
   (Collaborative Action Research in Education) 
 การประยุกตแนวคิด รูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาตางๆ  กรณีศึกษา 
การวิจัยปฏิบัติการ การทดลอง การสังเกตในชั้นเรียน การประเมินระบบการเรียนการสอน การนําผลวิจัยไปใชเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 Application of concepts, designs, methodologies and statistics for the development of instruction in 
different subjects; case studies, action research, experimentation, classroom observation; evaluation of 
instructional systems; use of research findings for improving instructional effectiveness.  
 
EDU  720  การวิเคราะหประเด็นวิกฤตทางการศึกษาและการพัฒนา        3(3-0-6)   
   (Analysis of Critical Issues in Education and Development) 
 รูปแบบการคิด ปรัชญา และศาสตรที่มีผลตอความคิด การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectic approach) 
วิเคราะหประเด็นวิกฤติทางการศึกษา การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการพัฒนาโดยครอบคลุม
ประเด็นระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาติ    อภิปรายประเด็นสําคัญดานการบริหารการศึกษาที่เก่ียวกับการ
กระจายอํานาจทางการศึกษา  โรงเรียนทางเลือก การประเมินครูโดยพิจารณาจากสัมฤทธิผลทางวิชาการของผูเรียน 
 Thinking paradigms, philosophy, and disciplines affecting thinking; analysis by dialectic approach; 
analysis of critical issues in education, teaching and learning measurement and evaluation at local, national 
and international levels; discussion of current educational administration issues regarding educational 
empowerment, alternative schooling, teacher performance evaluation on the basis of learners’ academic 
achievements. 
 
EDU  721  สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา                                3(3-0-6)   
   (Seminar on Measurement and Evaluation in Education) 
 วิเคราะหประเด็นปญหา ที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาระดับโรงเรียน  ฝกปฏิบัติ
พัฒนารูปแบบการวัดผลที่เปนมาตรฐานและตามสภาพจริง และประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา ที่สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
 Analysis of problems about measurement and evaluation in schools; practices in outlining and 
developing steps needed to create a standard or authentic tool for measuring and evaluating the 
effectiveness of some aspects of schooling in the present situation. 
 
 3. หมวดดุษฎีนิพนธ  
EDU  722  การสอบวัดคุณสมบัติ                0(0–0-0) 
   (Qualifying Examination) 
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 สอบวัดความรูงานวิจัยดุษฎีบัณฑิตโดยเนนองคประกอบการวิจัยเชน หลักการ วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ระเบียบวิจัย และผลประโยชนที่ไดรับจากผลงานวิจัย 
 Research Proficiency Examination emphasizing elements of research such as principles, methodology, 
literatures and implications. 
 
EDU  798  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)            36(0-108-54) 
   (Dissertation)     
 การวิจัยคนควาที่สรางองคความรูใหมที่จะนําไปสูการแกปญหาทางดานการบริหารการศึกษา หลักสูตรและ
การจัดการการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในสิ่งพิมพทางวิชาการหรือวารสารทาง
วิชาการที่มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ (Peer review)  
 Original research in education which generates new or updated knowledge to help solve existing or 
designated problems in educational administration, curriculum and instruction.  It is required that research 
findings be published via peer review in an academic proceedings, a collection of academic papers or a 
professional journal. 
 
EDU  799  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)           48(0-144-72) 
   (Dissertation)     
 การวิจัยคนควาที่สรางองคความรูใหมที่จะนําไปสูการแกปญหาทางดานการบริหารการศึกษา หลักสูตรและ
การจัดการการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในสิ่งพิมพทางวิชาการหรือวารสารทาง
วิชาการที่มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ (Peer review)  
 Original research in education which generates new or updated knowledge to help solve existing or 
designated problems in educational administration, curriculum and instruction.  It is required that research 
findings be published via peer review in an academic proceedings, a collection of academic papers or a 
professional journal. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ  
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  ดุษฎีนิพนธ :   การศึกษาคนควาที่แสดงถึงความรู ความสามารถ ความคิดริเร่ิม ที่จะนําไปสูองค

ความรูใหมในสาขาวิชาการศึกษา เพื่อสามารถนําไปประยุกตใชในการแกปญหา
เก่ียวกับการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะตองไดรับการ
ตีพิมพ หรือการตอบรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่
เปนที่ยอมรับ 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยใหมที่สรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชในวงการศึกษาท่ีเกิดประโยชนตอสังคม โดย
คํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
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และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 9 มาตรฐาน 

3. ชวงเวลา 
 ดุษฎีนิพนธ:  สําหรับ แบบ 1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1    ชั้นปที่ 1 เปนตนไป 

          สําหรับ แบบ 2.1 ภาคการศึกษาท่ี 1    ชั้นปที่ 1 เปนตนไป 
 4. จํานวนหนวยกิต 
       ดุษฎีนิพนธ:  สําหรับ แบบ 1.1 จํานวน 48 หนวยกิต 
              สําหรับ แบบ 2.1 จํานวน 36 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
   ดุษฎีนิพนธ 

1. หลักสูตรมอบหมายใหนักศึกษาอยูในความดูแลของท่ีปรึกษาโดยมีการพบปะเดือนละคร้ัง
เพื่อมอบหมายงานใหสืบคนวรรณกรรมวิจัยท่ีเก่ียวของเพื่อสรุปหาหัวขอดุษฎีนิพนธรวมท้ัง 

                        กําหนดองคประกอบวิจัยตางๆ  
    2.  เมื่อนักศึกษาสามารถสรุปองคประกอบวิจัยในหัวขอที่เลือกศึกษาไดแลว  นักศึกษา

นําเสนอองคประกอบวิจัยตอที่ประชุมยอยทางวิชาการ  เพื่อรับทราบขอคิดเห็นตางๆ เพื่อ
การปรับปรุงงานวิจัย 

    3.  นักศึกษาเขียนโครงรางดุษฎีนิพนธที่มีองคประกอบวิจัยท่ีสมบูรณเพื่อดําเนินการสอบวัด
คุณสมบัติและสอบปองกันปากเปลาโครงรางดุษฎีนิพนธ  ทั้งนี้นักศึกษาตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ปรึกษางานดุษฎีนิพนธกอนยื่นเร่ืองขอสอบวัดคุณสมบัติและสอบปองกันปาก
เปลาโครงรางดุษฎีนิพนธ 

 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1 สอบวัดคุณสมบัติโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
  6.2 สอบปองกันปากเปลาโครงรางดุษฎีนิพนธโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังตามแนวทางปฏิบัติ

ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  6.3 ปรับปรุงแกไขโครงรางดุษฎีนิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
  6.4 นักศึกษาโดยคําแนะนําและความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาดําเนินการเขียนบทความทาง

วิชาการรายงานผลงานหลักของงานวิจัยเพื่อการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  และตีพิมพโดยมีผูประเมินผลงาน (peer review) ในวารสารหรือเอกสารเผยแพรทาง
วิชาการดานการศึกษา  

  6.5 นักศึกษาสอบปองกันปากเปลาดุษฎีนิพนธโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามแนวทางปฏิบัติ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ครู 
 2. อาจารย 
 3.  นักวิจัยการศึกษา 
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 4. นักวิชาการทางการศึกษา 
 5.  ผูบริหารงานวิชาการและวิจัยทางการศึกษา 
 6.  ผูบริหารการศึกษา 
 7.  ศึกษานิเทศก 
 8.  ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา 
 9.  ผูประกอบการศึกษา 
 
สถานที่ติดตอ 
 คณะศึกษาศาสตร ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1275 
www.rsu.ac.th/education     e-mail : edu_info@rsu.ac.th 
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