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หลกัสูตรศกึษาศาสตรดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาการศึกษา 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา   
 ภาษาอังกฤษ   : Doctor of Education Program in Educational Studies 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Education (Educational Studies) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : ศษ.ด.(การศึกษา) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : Ed.D.(Educational Studies) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะศึกษาศาสตร์  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 การศึกษาในศาสตร์การศึกษา (Educational Studies) เป็นศาสตร์ที่เป็นฐานมาจากสังคมวิทยา (Sociology) 
จิตวิทยา (Psychology) ปรัชญา (Philosophy) และประวัติศาสตร์ (History) มีลักษณะเป็นศาสตร์ผสมที่มีพลวัต มี
ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาที่สามารถน าไปเชื่อมโยงประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆ วิชาชีพการศึกษา
เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องมีการเรียนรู้ ฝึกอบรมและการประเมินที่เป็นระบบและต่อเนื่อง   คุณภาพของผู้รับผิดชอบการ
จัดการศึกษามีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวม   
 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (Educational Studies) เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
นักวิจัยการศึกษามืออาชีพที่มีจริยธรรมและคุณธรรม เป็นผู้น าทางด้านวิชาชีพและวิชาการที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในยุคการปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เห็นความเชื่อมโยง
ของมิติต่างๆ ทางด้านนโยบายการศึกษาของชาติ สังคม การเมือง เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ การเป็นสังคม
นานาชาติ 
 เป็นหลักสูตรที่ออกแบบส าหรับผู้เรียนที่ประสงค์จะเป็นผู้สอนระดับอุดมศึกษา นักวิจัยการศึกษา ผู้บริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา นักวิจัยการศึกษา และผู้ประกอบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อความขาดแคลนบุคลากรวุฒิปริญญาเอกด้านการศึกษา 
 
ความส าคัญ 
 นโยบายรัฐบาลที่ให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่สร้างทรัพยากรบุคคลระดับสูงในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้ง
สร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการและพัฒนาประเทศเพื่อแข่งขันกับนานาชาติได้โดยเฉพาะในยุค
สังคมฐานความรู้ จ าเป็นต้องมีการเตรียมการวางแผนผลิตบุคลากรระดับสูงเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อความต้อง การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และการปฏิรูปการศึกษา  
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 จากการศึกษาสภาพการศึกษาและสังคมปัจจุบันพบว่าความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่เร่งขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่สังคมฐานความรู้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ
รูปแบบ วิธีการ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของชาติและการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นทั้ง
ความหวังและที่พึ่งของสังคมในด้านความรู้ ปัญญา เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม การศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิรูปตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งการปรับปรุงหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การ
วัดผลและประเมินผล ประสิทธิภาพการบริหาร การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิ คุณธรรม 
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิรูปการศึกษา และเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้น  
 ข้อมูลการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก ที่รายงานโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน
ปีการศึกษา 2556 ได้ระบุจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ผลิตโดยสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจ านวนรวมคือ 
25,397 คน โดยเป็นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจ านวน 22,812 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ า นวน 2,585 
คน แต่มิได้ระบุสาขาวิชา และข้อมูลของ สกอ. ในรายงานประจ าปีการศึกษา 2557 ได้ระบุว่า มีบัณฑิตผู้จบ
การศึกษาในระบบปริญญาเอก จ านวน 1,139 คน  ซึ่งมิได้ระบุสาขาวิชาเช่นกัน จะเห็นได้ว่าการผลิตบุคลากรใน
ระดับปริญญาเอกนั้นยังมีจ านวนน้อยมาก เมื่อค านึงถึงความต้องการของประเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ส่วนข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2555-2557 
ได้ระบุจ านวนข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก เพียง 389 คน [0.09%] จากจ านวนรวมของข้าราชการครู
ทั้งหมด 412,018 คน และข้อมูลในปีการศึกษาถัดมา คือ 2556 ระบุจ านวนข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญา
เอก เพียง 372 คน [0.09%] จากจ านวนรวมของข้าราชการครูทั้งหมด 397,733 คน จึงจะเห็นได้ว่าการขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก นับว่าอยู่ในขั้นที่ต้องมีการแก้ไข การผลิตบุคลากรในระดับนี้โดยเร่งด่วน 
(รายงานประจ าปี สพฐ. 2555-2557) 
 มหาวิทยาลัยรังสิตโดยคณะศึกษาศาสตร์จึงเห็นความจ าเป็นในการด าเนินการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาอดุมศึกษา
และการศึกษาของชาติ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีลักษณะ ดังนี้ 
 1. เป็นผู้มีความสามารถในการท าวิจัยการศึกษาในประเด็นที่มีความส าคัญในปัจจุบันที่ระบุไว้ ส า หรับ
บริบทการศึกษาของประเทศไทย สามารถเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงานด้านการศึกษาในบริบท
ทางสังคมไทย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้ 
 2. มีความรู้ในหลักการและแนวปฏิบัติทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัย  การพัฒนาองค์การ การวางแผนและการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เชิงลึก การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา รวมทั้งการจัดการความรู้ 
เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้วงการศึกษาของประเทศไทย โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือและใช้
การวิจัยเป็นฐาน 
 4. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาไทย เคารพความคิดเห็นที่
แตกต่าง สามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร์   เวลา 09.00 - 17.00  น.  หรือ 
         วันอาทิตย์  เวลา   09.00 - 17.00  น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1. หลักสูตรแบบ 1.1   แบบท าดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
การศึกษา และจะต้องผ่านการท าวิทยานิพนธ์มาก่อน จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงาน
ข้าราชการพลเรือนรับรอง  

2. หลักสูตรแบบ 2.1   แบบศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์  คุณสมบัติของผู้สมัครคือ (1) ต้องส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาและไม่ได้ท าวิทยานิพนธ์ด้านการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ (2) ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาอื่นและมีความต้องการจะประกอบอาชีพทางการศึกษา   
 ทั้ งนี้  ผู้ สมั ค รทั้ งสองประเภทต้ องจบการศึกษาในระดับปริญญ าโทจากสถาบั นการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานข้าราชการพลเรือนรับรอง  
 ส าหรับผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นตาม (2) หากได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรฯให้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา EDU 724 แนวคิดหลักที่เป็นฐานด้านการศึกษา  ซึ่งเป็นวิชาฐาน
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 
 3.  คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 
การจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการ ศึกษาปกติ 1 ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 
 3.  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน  การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะก าหนดการสอบในแต่
ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมด หรือได้ท างานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมสีิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 
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 4. การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบดุษฎีนิพนธ์เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา 

 6. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีค่าระดับขั้น 
(Numeric Grades) ดังต่อไปนี้ 

  ระดับขั้น    ความหมาย  ค่าระดับขั้น (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
   A     ดีเย่ียม   4.0 
   B+     ดีมาก   3.5 
   B     ดี    3.0 
   C+     พอใช้   2.5 
   C     อ่อนมาก   2.0 
   F     ตก    0.0 
 7. สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
 U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 

 W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผล
ไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์
ผู้สอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัด
และประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่
กรณีทันที 

 IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะ



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสติ ปีการศึกษา  2560 - 2561 6 

ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับขั้น หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณ ี

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1.1 

  1.1  ได้สอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ ครบถ้วน ตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่
จะรับปริญญา ทั้งนี้จ านวนและคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่า
ด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

  1.2 ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.3 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 
  1.4 ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 

  1.5 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการส าเร็จการศึกษา 
 2. แบบ 2.1 

  2.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และสอบผ่านดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆ 
ครบถ้วนตามหลักสูตร และข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จ านวนและคุณสมบัติของ
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ จะต้องครบถ้วน
ตามข้อก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2556 

  2.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  2.3  ได้สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  2.4 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์ 

  2.5 ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Thai-Journal 
Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา 

  2.6 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการส าเร็จการศึกษา 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 1.  แบบ 1.1 (ท าเฉพาะดุษฎีนิพนธ์) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต 
 นักศึกษาที่ศึกษาในโครงสร้างแบบ 1.1 สามารถเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกในโครงสร้างแบบ 2.1 ได้หากมี 
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ความประสงค์ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ 
 2. แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกติ 
     2.1 ศึกษารายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ                       12  หน่วยกิต 
           วิชาบังคับ                                  6 หน่วยกิต 
           วิชาเลือก                                           6 หน่วยกิต 
     2.2 ดุษฎีนิพนธ ์                 36 หน่วยกิต 
 
รายชือ่วชิาในหลกัสตูร                          
             จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
  ส าหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา  
EDU  724  แนวคิดหลักที่เป็นฐานด้านการศึกษา                       0(0-0-0) 
   (Essentials of Educational Foundations) 
 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ (แบบ 2.1)         12 หน่วยกิต 
  1. วิชาบังคับ                                    6 หน่วยกิต 
   นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับ จ านวนรวม  6  หน่วยกิต ดังนี้ 
EDU 705  การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา    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  หน่วยกิต 
   นักศึกษาเรียน 1 รายวิชา จ านวน  3  หน่วยกิต จากวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 และเรียนอีก 1 รายวิชา 
จากวิชาเลือกกลุ่มที่ 2 
   2.1  กลุ่มที่ 1:  วิชาด้านบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 
       (Educational Administration and Leadership)     
EDU  703  ผู้น าทางการศึกษา                        3(3-0-6)   
   (Educational Leadership)  
EDU  704  การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและบทบาทผู้น า                    3(3-0-6)   
   (Management of System Transformation and the Role of Leadership) 
EDU  706  การวางแผนโครงการวิจัยการศึกษาแบบองค์รวมเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6)   
        (Strategic Planning for an Integrated Research Project in Education) 
EDU  707  การวางแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์                3(3-0-6)   
   (Strategic Educational Planning)  
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EDU  708  การวางแผนอนาคตของสถานศึกษา         3(3-0-6)   
   (Future Planning of Educational Institutions)  
EDU  709  ผู้น าทางนวัตกรรมการศึกษา                     3(3-0-6)   
   (Leadership in Educational Innovation) 
   2.2 กลุ่มที่ 2:  วิชาด้านการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education)  และ 
       วิชาด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน (Innovation in Learning and Instruction) 
EDU  710  การเรียนรู้ภาษาที่สอง                    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  สัมมนาปัญหาการสอนและการเรียนรู้ภาษาที่สอง     3(3-0-6)   
   (Seminar on Current Issues in Second Language Teaching and Learning)  
EDU  714  ประเด็นปัญหาการศึกษาภาษาในภูมิภาคเอเชีย        3(3-0-6)   
   (Issues in Language Education in Asia) 
EDU  715  การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการสอน                       3(3-0-6)   
   (Application of Learning Theories to Instruction)  
EDU  717  มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน        3(3-0-6)   
   (Multimedia for Flexible Learning Environments)        
EDU  718  การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา         3(3-0-6)    
   (Designing e–Learning Systems for Educational Use) 
EDU  719  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม       3(3-0-6)   
   (Collaborative Action Research in Education)  
EDU  720  การวิเคราะห์ประเด็นวิกฤตทางการศึกษาและการพัฒนา                 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. หมวดดุษฎีนิพนธ์     
EDU  722  การสอบวัดคุณสมบัติ                       0(0-0-0)   
        (Qualifying Examination) 
EDU  798  ดุษฎีนิพนธ์  แบบ 2.1              36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
EDU  799  ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1                                               48 (0-144-72) 
   (Dissertation)    
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แผนการศึกษา 
 จัดการเรียนการสอนแบบ Module system 

ชัน้ปทีี ่1 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที ่1 
EDU 799    ดุษฎีนิพนธ์                      8(0- 24-12) 
            (Dissertation)   
 
 
 
 
 
 
                                 รวม       8  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
EDU 799    ดุษฎีนิพนธ์                      8(0- 24-12)    
            (Dissertation)                                 
 
 
 
 
 
 
                                  รวม      8  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่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   ดุษฎีนิพนธ์                          2(0-6-3) 
           (Dissertation)   
                                   รวม     8  หน่วยกิต      

ภาคการศึกษาที ่2 
EDU 705   การวิเคราะห์และสังเคราะห์           3(3-0-6)                       
           งานวิจัยทางการศึกษา  
           (Analysis and Synthesis of    
           Educational Research) 
EDU xxx    วิชาเลือก  (2)                       3(3-0-6) 
           (...................) 
EDU 798   ดุษฎีนิพนธ์                          2(0-6-3) 
           (Dissertation)   
                                   รวม     8  หน่วยกิต 

 
ชัน้ปทีี ่2 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที ่1 

EDU 722   การสอบวัดคุณสมบัติ                 0(0-0-0)   
           (Qualifying Examination) 
EDU 799   ดุษฎีนิพนธ์                       8(0-24-12) 
           (Dissertation)   
                                  รวม      8  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
EDU 799    ดุษฎีนิพนธ์                       8(0-24-12) 
            (Dissertation)   
                                 รวม       8  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 
EDU 722   การสอบวัดคุณสมบัติ                 0(0-0-0)   
           (Qualifying Examination) 
EDU 798   ดุษฎีนิพนธ์                        8(0-24-12) 
           (Dissertation)   
                                 รวม      8   หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
EDU 798   ดุษฎีนิพนธ์                        8(0-24-12) 
           (Dissertation)   
                                รวม      8   หน่วยกิต 

 
 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสติ ปีการศึกษา  2560 - 2561 10 

ชัน้ปทีี ่3 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาที ่1 
EDU 799    ดุษฎีนิพนธ์                       8(0-24-12) 
            (Dissertation)   
                                 รวม       8  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
EDU 799    ดุษฎีนิพนธ์                       8(0-24-12) 
            (Dissertation)   
                                 รวม       8  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 
EDU 798   ดุษฎีนิพนธ์                        8(0-24-12) 
           (Dissertation)   

                                รวม      8  หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 

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

                                รวม      8  หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                   (ไม่มีหน่วยกิต) 
   ส าหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา                       
EDU  724   แนวคิดหลักที่เป็นฐานด้านการศึกษา               0(0-0-0)   
       (Essentials of Educational Foundations) 
 แนวคิดหลักที่เป็นฐานด้านการศึกษาที่ประยุกต์มาจากศาสตร์การสอนผู้เรียนในวัยต่างๆ จิตวิทยา สังคม
วิทยา มนุษย์วิทยา และ การวัดและประเมินผล หัวข้อที่ศึกษาได้แก่ ลักษณะการเรียนรู้และการจัดการความรู้  
บทบาทของครูในสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  การ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน แนวโน้มในงานวิจัยการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับการ
จัดการการศึกษาและการใช้การตลาดในการศึกษา และความรับผิดชอบของผู้ที่ด าเนินการทางการศึกษาต่อผลของ
การเรียนรู้หรือผลสัมฤทธิ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 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; 
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 หน่วยกิต 
  2.1.  วิชาบังคับ                         6 หน่วยกิต 
    นักศึกษาเรียนรายวิชาบังคับ จ านวนรวม  6  หน่วยกิต ดังนี้ 
EDU  705  การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา     3(3-0-6)   
   (Analysis and Synthesis of Educational Research)  
 งานวิจัยทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์ผลงานวิจัยทางการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ น า
ผลงานวิจัยที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายการบริหารและพัฒนา
องค์การการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
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 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 และกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรและการสอนแบบต่างๆ ตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ศึกษา
ผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ
การสอนในรูปแบบฐานข้อมูลให้เรียกผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ และการสร้างสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อภิปรายประเด็นการศึกษาปัจจุบันที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน เช่น การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักสูตรสถานศึกษา การบริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรมในการ
ออกแบบหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ 
 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 หน่วยกิต 
  นักศึกษาเรียน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต จากวิชาเลือกกลุ่มที่ 1 และเรียนอีก 1 รายวิชา จาก
วิชาเลือกกลุ่มที่ 2 
  2.1 กลุ่มที่ 1:  วิชาด้านบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า 
         (Educational Administration and Leadership)     
EDU  703  ผู้น าทางการศึกษา              3(3-0-6)   
   (Educational Leadership)  
 ทฤษฎีการบริหารและภาวะผู้น า บทบาทผู้น าทางการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตร การสอน การวัดและ
ประเมินผล บริการนักเรียนและบุคลากร การจัดการทรัพยากรบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรทรัพยากรและ
การจัดการ บริบททางการศึกษา การปฏิรูปโรงเรียน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  โครงสร้าง
ของเขตพื้นที่การศึกษาและภาวะผู้น า กรณีศึกษาภาวะผู้น าโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้น า  
 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 
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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  การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและบทบาทผู้น า                   3(3-0-6)   
   (Management of System Transformation and the Role of Leadership)         
 การปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในมิติ ใหม่ในยุคปฏิรูป
การศึกษา การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหาร การปรับเปลี่ยนแนวคิดการสอนของครู การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลง การบริหารงานที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของทุกภาคส่วนของสังคม  
 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  การวางแผนโครงการวิจัยการศึกษาแบบองค์รวมเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)   
   (Strategic Planning for an Integrated Research Project in Education) 
 วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และวาระแห่งชาติ วางแผนและน าเสนอ
โครงการวิจัยทางการศึกษา การฝึกอบรมและพัฒนาครู  พัฒนาการเรียนการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้มาปรับ
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และความต้องการของหน่วยงานอย่างบูรณาการ สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 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.  
 
EDU  707  การวางแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6)   
   (Strategic Educational Planning)  
 ทิศทางในอนาคตของการศึกษา จากแง่มุมของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเป็นนานาชาติ จัดท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดเป้าหมาย ภารกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ของการจัด
การศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ 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. 
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EDU  708  การวางแผนอนาคตของสถานศึกษา        3(3-0-6)   
   (Future Planning of Educational Institutions) 
 เครื่องมือที่จะน าไปใช้ในการวางแผนอนาคต การส ารวจถึงพลัง แรงขับเคลื่อน และความไม่แน่นอน ที่มีส่วน
ในการก าหนดรูปแบบของสถานศึกษาในอนาคต การวางแผนอนาคตของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษา ศึกษากรณีและประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการวางแผนอนาคตของสถานศึกษา 
 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  ผู้น าทางนวัตกรรมการศึกษา         3(3-0-6)   
   (Leadership in Educational Innovation) 
 ทฤษฎีและหลักการการจัดการนวัตกรรมการศึกษา บทบาทของนักการศึกษาในการแพร่กระจายนวัตกรรม
การศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ ปัญหา และการออกแบบระบบ เพื่อการ
แพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษา กลวิธีในการแพร่กระจายนวัตกรรม  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  กลุ่มที่ 2:  วิชาด้านการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education) และ 
       วิชาด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ( Innovation in Learning and Instruction) 
EDU  710  การเรียนรู้ภาษาที่สอง            3(3-0-6)   
   (Second Language Learning) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาที่สอง กระบวนการเรียนรู้  ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ภาษาที่สองและ
ภาษาที่หนึ่ง กลไกการรับรู้ภาษาของสมอง ปัจจัยที่มีผลเอื้อต่อความเร็วในการเรียนรู้ภาษาที่สอง ระบบเสียง ระบบ 
โครงสร้างของภาษา 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) 
 วิธีการการสอนภาษาที่สองที่มีประสิทธิภาพแบบต่าง ๆ กระบวนการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประยุกต์กิจกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการ 
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แสดงออกทางภาษาที่เหมาะสม การสื่อสารต่างวัฒนธรรม 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 การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษา
ที่สอง  ผู้เรียนในฐานะผู้วิจัยและผู้ใช้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอนของตนเองโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน การน า
งานวิจัยไปใช้เพื่อการประเมินผล  ท าโครงการวิจัยตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 
 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  สัมมนาปัญหาการสอนและการเรียนรู้ภาษาที่สอง               3(3-0-6)   
   (Seminar on Current Issues in Second Language Teaching and Learning)  
 สัมมนาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาที่สองในเนื้อหาวิชา รูปแบบการศึกษาระบบ
สองภาษา การประยุกต์ใช้  ICT ในการสอนและกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อวิจัยที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการใน
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  ประเด็นปัญหาการศึกษาภาษาในภูมิภาคเอเชีย                   3(3-0-6)   
   (Issues in Language Education in Asia) 
 เปรียบเทียบนโยบาย หลักสูตร แนวปฏิบัติการสอนภาษาแม่และภาษาที่สองในประเทศภูมิภาคเอเชียใน
ศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อความส าเร็จของโปรแกรมการศึกษาภาษาในสภาพที่เป็นจริง การปฏิรูปหลักสูตร วิธีการสอน 
การวัดและประเมินผล การน าเสนอรูปแบบแนวคิด การสอนภาษาที่สอง ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 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. 
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EDU  715  การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการสอน       3(3-0-6)   
   (Application of Learning Theories to Instruction)  
 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของการเรียนรู้และการท างานของสมองตามกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ต่าง ๆ การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ทฤษฎีพหุปัญญา, Information 
Processing Theory, Cognitive Load Theory, Conditions of Learning กรณีศึกษาการประยุกต์ทฤษฎี เปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อจ ากัดของทฤษฎีต่าง 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) 
 วิเคราะห์สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์สื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และการศึกษาทางไกล
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  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  การออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา                     3(3-0-6)   
   (Designing  E-Learning  Systems for Educational Use) 
 วิเคราะห์กระบวนการในการสร้างรายวิชาส าหรับ E–learning รูปแบบต่าง ๆ หลักการและรูปแบบของ E–
learning, ระบบการจัดการ Web CT, Moodle และ online learning เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบ
และการใช้ชุมชนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนOnline     
 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 
instructional delivery techniques; design and effective utilization of learning communities; online evaluation of 
student performance. 
 
EDU  719  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม         3(3-0-6)   
   (Collaborative Action Research in Education) 
 การประยุกต์แนวคิด รูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาต่างๆ กรณีศึกษา 
การวิจัยปฏิบัติการ การทดลอง การสังเกตในชั้นเรียน การประเมินระบบการเรียนการสอน การน าผลวิจัยไปใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 Application of concepts, designs, methodologies and statistics for the development of instruction in  
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different subjects; case studies, action research, experimentation, classroom observation; evaluation of 
instructional systems; use of research findings for improving instructional effectiveness.  
 
EDU  720  การวิเคราะห์ประเด็นวิกฤตทางการศึกษาและการพัฒนา        3(3-0-6)   
   (Analysis of Critical Issues in Education and Development) 
 รูปแบบการคิด ปรัชญา และศาสตร์ที่มีผลต่อความคิด การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectic approach) 
วิเคราะห์ประเด็นวิกฤติทางการศึกษา การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการพัฒนาโดยครอบคลุม
ประเด็นระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ อภิปรายประเด็นส าคัญด้านการบริหารการศึกษาที่เกี่ ยวกับการ
กระจายอ านาจทางการศึกษา โรงเรียนทางเลือก การประเมินครูโดยพิจารณาจากสัมฤทธิผลทางวิชาการของผู้เรียน 
 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) 
 วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาระดับโรงเรียน  ฝึกปฏิบัติ
พัฒนารูปแบบการวัดผลที่เป็นมาตรฐานและตามสภาพจริง และประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 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. หมวดดุษฎีนิพนธ์  
EDU  722  การสอบวัดคุณสมบัติ                0(0–0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 สอบวัดความรู้งานวิจัยดุษฎีบัณฑิตโดยเน้นองค์ประกอบการวิจัยเช่น หลักการ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบวิจัย และผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานวิจัย 
 Research Proficiency Examination emphasizing elements of research such as principles, methodology, 
literatures and implications. 
 
EDU  798  ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)            36(0-108-54) 
   (Dissertation)  
 การวิจัยค้นคว้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรและ
การจัดการการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือวารสารทาง 
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วิชาการที่มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ (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  ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)           48(0-144-72) 
   (Dissertation)     
 การวิจัยค้นคว้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรและ
การจัดการการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือวารสารทาง
วิชาการที่มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ (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. 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์  
 1.  ค าอธิบายโดยย่อ 
  ดุษฎีนพินธ์ :  การศึกษาค้นคว้าที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม ที่จะน าไปสู่องค์ความรู้
ใหม่ในสาขาวิชาการศึกษา เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน ผลการวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการห รือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  เป็นงานวิจัยใหม่ที่สร้างสรรค์ได้องค์ความรู้ใหม่น าไปใช้ในวงการศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม  โดย
ค านึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ มาตรฐานวิชาชีพ
ครู 9 มาตรฐาน 

3. ช่วงเวลา 
 ดุษฎีนิพนธ์:  ส าหรับ แบบ 1.1 ภาคการศึกษาที่ 1    ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป 

          ส าหรับ แบบ 2.1 ภาคการศึกษาที่ 1    ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป 
 4. จ านวนหน่วยกิต 
       ดุษฎีนิพนธ์:  ส าหรับ แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต 
              ส าหรับ แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
 5. การเตรียมการ 
   ดุษฎีนิพนธ์ 
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1. หลักสูตรมอบหมายให้นักศึกษาอยู่ในความดูแลของที่ปรึกษาโดยมีการพบปะเดือนละครั้ง 
เพื่อมอบหมายงานให้สืบค้นวรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์รวมทั้ง 

                        ก าหนดองค์ประกอบวิจัยต่างๆ  
    2.  เมื่อนักศึกษาสามารถสรุปองค์ประกอบวิจัยในหัวข้อที่เลือกศึกษาได้แล้ว  นักศึกษา

น าเสนอองค์ประกอบวิจัยต่อที่ประชุมย่อยทางวิชาการ  เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือ
การปรับปรุงงานวิจัย 

    3.  นักศึกษาเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ที่มีองค์ประกอบวิจัยที่สมบูรณ์เพื่อด าเนินการสอบวัด
คุณสมบัติและสอบป้องกันปากเปล่าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  ทั้งนี้นักศึกษาต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ปรึกษางานดุษฎีนิพนธ์ก่อนย่ืนเรื่องขอสอบวัดคุณสมบัติและสอบป้องกันปาก
เปล่าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1 สอบวัดคุณสมบัติโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
  6.2 สอบป้องกันปากเปล่าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามแนวทางปฏิบัติ

ของบัณฑิตวิทยาลัย 
  6.3 ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
  6.4 นักศึกษาโดยค าแนะน าและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการเขียนบทความทาง

วิชาการรายงานผลงานหลักของงานวิจัยเพื่อการน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ และตีพิมพ์โดยมีผู้ประเมินผลงาน (peer review) ในวารสารหรือเอกสารเผยแพร่ทาง
วิชาการด้านการศึกษา  

  6.5 นักศึกษาสอบป้องกันปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามแนวทางปฏิบัติ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1.  ครู 
 2. อาจารย์ 
 3.  นักวิจัยการศึกษา 
 4. นักวิชาการทางการศึกษา 
 5.  ผู้บริหารงานวิชาการและวิจัยทางการศึกษา 
 6.  ผู้บริหารการศึกษา 
 7.  ศึกษานิเทศก์ 
 8.  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.  ผู้ประกอบการศึกษา 
 
สถานที่ติดต่อ 
 คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลักหก 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
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คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสติ ปีการศึกษา  2560 - 2561 19 

โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1275 
www.rsu.ac.th/education     e-mail : edu_info@rsu.ac.th 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ต่อ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th      e-mail: grad@rsu.ac.th 
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