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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ภาษาอังกฤษ     : Master of Education Program in Curriculum and Instruction 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะศึกษาศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ใหบุคคลมีความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดีอันเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพและการ เรียนรูตลอดชีวิต สามารถปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกตามยุคสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญ 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีบทบาทสําคัญในการผลิตบุคลากรครูมือ
อาชีพ และนักวิชาการศึกษาใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู และการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู รวมทั้งการวัดและประเมินผล มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพ่ือการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับสูง รวมทั้งมีความสามารถในการ
ใชความรูระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศโดยรวม 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู  
   1)  ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของหลักสูตรและการสอน  
   2)  ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของการศึกษาภาษา  
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   3)  ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสมกับบริบททางการศึกษาของสังคมและทองถ่ิน สามารถออกแบบการสอนและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ที่สอดคลองกับลักษณะของผูเรียนและความกาวหนาของเทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศ สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาปจจุบันทางดานการศึกษาและนโยบาย
การศึกษา 

 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การคิดเชิงระบบ การใช
ความรูระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน รับผิดชอบตอผูเรียนและสังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
  3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยทางดานหลักสูตรและการเรียนการสอน การศึกษาภาษา และนวัตกรรมการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา ประยุกตใชวิธีวิจัย เพื่อหาทางเลือกหรือคําตอบตอประเด็นปญหาทางการศึกษาและ
นโยบายการศึกษาท่ีไดผานกระบวนการวิเคราะหแลว 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันเสาร - วันอาทิตย    เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร และตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
  2. สําหรับแผน ก แบบ ก 1 ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษา และสาขา
ทางดานภาษา และสาขาที่เก่ียวของ มีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 
 3. สําหรับแผน ก แบบ ก2 ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 2.00 ข้ึนไป 
 4. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 5. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 6. ไมเปนคนวิกลจริต   
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได ซึ่งมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห   
 2.  ระยะเวลาการศึกษา   2  ป 
 3.  ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน   ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบ นั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู  การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ 
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

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

   ระดับขั้น   ความหมาย   คาระดับขั้น (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 
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 I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ี รับผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรใหรอการวัดและ  
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาที่ รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน 
หรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แต
ทั้งนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยัง
ไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 
 1. ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอ่ืนๆ 
ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   2.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
   2.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
   2.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 
   2.4  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ

บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
 3. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
  
 แผน ก แบบ ก 2 
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ  และไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะ
รับปริญญา 
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 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
 3.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 

   3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation 
Index (TCI) หรือ 

   3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer 
Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   3.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาช่ัวระยะเวลาหนึ่ง    
        
  แผน ข  
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร 
และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
 3. ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ ในวารสารวิชาการหรือสิ่ งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่งเปนการ
นําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผลงาน
ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 3 คน โดยมีกรรมการ
จากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)  หนวยกิตตลอดหลักสูตร     36  หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ                36 หนวยกิต 
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 2. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)หนวยกิตตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต  
   1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาบังคับ           12 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือก              12 หนวยกิต 
       4) วิทยานิพนธ                  12 หนวยกิต 
 3. แผน ข (ศึกษารายวิชาและทําการศึกษาคนควาอิสระ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2)  หมวดวิชาบังคับ            12 หนวยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือก            18 หนวยกิต 
   4)  การศึกษาคนควาอิสระ                                           6 หนวยกิต 
   5) การสอบประมวลความรู          0 หนวยกิต 
 *  หมวดวิชาเลือกแบงออกเปน 3 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน กลุมวิชาการ
ศึกษาภาษา และกลุมวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (Foundation Courses)    (ไมนับหนวยกิตรวม)  
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบ ไมนับรวมเปนหนวยกิตรวมของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานใชระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) 
วิชาเสริมพื้นฐานมีดังตอไปนี้ 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                                         3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
EDU  504   ความรูพื้นฐานทางการศึกษา             3(3-0-6) 
   (Foundations of Education) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)                                 12    หนวยกิต 
  ใหนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข เรียนรายวิชาบังคับรวม 12 หนวยกิต 
EDC  606  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 
   (Curriculum Design and Development) 
EDC  607   การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน        3(2-2-5) 
             (Instructional Design and Development) 
EDC  608   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
              (Research Methodology in Education) 
EDC  609  การวัดและประเมินผลการเรียนรู                  3(2-2-5) 
   (Measurement and Evaluation of Learning) 
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 3. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)   
  ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง โดย  แผน ก แบบ ก 2 เลือก   4 รายวิชา 12 
หนวยกิต และ แผน ข เลือกเรียน 6 รายวิชา 18 หนวกิต 
   1)  กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
                   (Development  of Curriculum and Instruction) 
EDC  621  ความเปนครู                        3(3-0-6) 
   (Teacher as a Professional)  
EDC  622  การจัดการการเรียนรู                           3(2-2-5) 
   (Learning Management) 
EDC  623   การศึกษาเชิงวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการสอน     3(1-4-4) 
   (Analytical Study of Research in Curriculum and Instruction) 
EDC  624    สัมมนาประเด็นปญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา      3(1-4-4) 
   (Seminar on Critical Issues and Innovations in Education) 
EDC  625   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                      3(2-2-5)             
   (Innovations, Information and Communication Technology in Education)      
EDC  626   จิตวิทยาสําหรับครู               3(3-0-6)
   (Psychology for Teachers) 
EDC  627  การพัฒนาหนังสือและเอกสารวิชาการ         3(2-2-5) 
             (Development of Books and Academic Papers) 
EDC  628  การศึกษานานาชาติเปรียบเทียบ             3(3-0-6)  
   (Comparative International Education)  
EDC  629    การจัดการหองเรียนแบบเรียนรวม          3(3-0-6) 
   (Inclusive Classroom Management) 
EDC  630  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ             3(3-0-6) 
   (Action Research) 
   2)  กลุมวิชาการศึกษาภาษา    
                   (Language Education) 
EDC  641  การพัฒนาและการใชหลักสูตรการศึกษาภาษา            3(3-0-6) 
   (Language Education Curriculum Development and Implementation)     
EDC  642  การเรียนรูภาษาและกระบวนการรับรูเรียนรู        3(3-0-6) 
   (Language Learning and Cognitive Processes) 
EDC  643  วิธีการเรียนรูและเทคนิคการสอน          3(3-0-6) 
   (Learning Styles and Teaching Techniques) 
EDC  644  ความสามารถในการสื่อสาร           3(3-0-6) 
   (Communicative Competence) 
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EDC  645  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสําหรับผูเรียนทางภาษา     3(3-0-6) 
   (Information Communication Technology for Language Learners) 
EDC  646  การพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออก         3(3-0-6) 
   (Productive Language Skills Development) 
EDC  647  เทคนิคในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะภาษาเชิงรับรู      3(3-0-6) 
   (Techniques for Improving Receptive Language Skills Development) 
EDC  648  การประเมินการใชภาษาตามสภาพจริง         3(3-0-6)
   (Authentic Assessment of Language Performance) 
EDC  649  ประเด็นดานหลักสูตรการศึกษาภาษา         3(3-0-6) 
   (Curriculum Issues in Language Education) 
EDC  650  สัมมนาการศึกษาภาษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา     3(3-0-6) 
   (Seminar on Language Education  in Primary and Secondary Education)     
   3)  กลุมวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
       (Measurement and Evaluation in Education) 
EDC  661    ทฤษฎีการวัดและการประเมิน           3(3-0-6) 
   (Theory of Measurement and Evaluation)                                 
EDC  662    นวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง      3(2-2-5) 
   (Innovation of Authentic Assessment in Educational Setting) 
EDC  663    การออกแบบงานวิจัยดานการวัดผลและประเมินผล      3(2-2-5) 
    (Research Design in Measurement and Evaluation)  
EDC  664    สถิติประยุกตทางการศึกษา           3(2-2-5) 
   (Applied Statistics in Education) 
EDC  665    การสรางมาตรวัดทางจิตวิทยา           3(2-2-5) 
   (Construction of Psychological Scaling)               
EDC  666    การวิจัยเชิงคุณภาพ             3(3-0-6) 
   (Qualitative Research Methodology)         
EDC  667    การวิเคราะหทางสถิติในงานการศึกษา         3(3-0-6) 
   (Statistical Analysis in Education)          
EDC  668    การประเมินโครงการทางการศึกษา          3(3-0-6) 
   (Evaluation of Educational Projects)      
EDC  669    การประกันคุณภาพการศึกษา            3(3-0-6)       
   (Educational Quality Assurance)            
EDC  670    สัมมนาการวัดและประเมินผล                  3(3-0-6) 
   (Seminar in Measurement and Evaluation) 
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 4.  การปฏิบัติการสอนเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู  
        (Practicum for Teacher Certification) 
  * รายวิชาสําหรับผูเรียนท่ีไมมีประสบการณการสอน และประสงคจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
เปนรายวิชาเพิ่มจากจํานวนหนวยกิต 36 หนวยกิต 
EDC  638  การปฏิบัติการสอน 1*              5(0-10-5) 
             (Practicum in Teaching I) 
EDC  639    การปฏิบัติการสอน 2*           5(0-10-5) 
   (Practicum in Teaching II)    
 
 5. วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
EDC  696     การศึกษาคนควาอิสระ                      6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
EDC  697  การสอบประมวลความรู                    0(0 -0- 0) 
   (Comprehensive Examination) 
EDC  698    วิทยานิพนธ  (แผน ก แบบ ก 1)            36(0-108-54) 
   (Thesis) 
EDC  699  วิทยานิพนธ  (แผน ก แบบ ก 2)              12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
แผนการศึกษา  

ชัน้ปที่ 1
แผน ก แบบ ก 1 
(ทาํวทิยานพินธ) 

แผน ก แบบ ก 1 
(ทาํวทิยานพินธ) 

ภาคการศกึษาที ่1 
EDC 698  วิทยานิพนธ                     12(0-36-18)
          (Thesis) 
EDC 638  การปฏิบัติการสอน 1*              5(0-10-5)
          (Practicum in Teaching I) 
                                 รวม   12  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDC 698  วิทยานิพนธ                     12(0-36-18)
          (Thesis) 
EDC 639  การปฏิบัติการสอน 2*              5(0-10-5) 
          (Practicum in Teaching II)                     
                                 รวม   12  หนวยกิต

                                                                               
ชัน้ปที ่2

แผน ก แบบ ก 1 
(ทาํวทิยานพินธ) 

แผน ก แบบ ก 1 
(ทาํวทิยานพินธ) 

ภาคการศกึษาที ่1 
EDC 698  วิทยานิพนธ                       6(0-18-9)
          (Thesis) 
                                 รวม   6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDC 698  วิทยานิพนธ                       6(0-18-9)
          (Thesis) 
                                 รวม   6  หนวยกิต
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ชัน้ปที ่1

แผน ก แบบ ก 2 
(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 

แผน ข 
(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศกึษาที ่1 
EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5) 
 (Curriculum Design and Development) 
EDC 607 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
         (Instructional Design and Development) 
EDC 608  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา           3(2-2-5) 
          (Research Methodology in Education) 
EDC 609  การวัดและประเมินผลการเรียนรู        3(2-2-5) 
          (Measurement and Evaluation of Learning) 
                                    รวม   12  หนวยกิต
EDC 638  การปฏิบัติการสอน 1*                5(0-10-5)
          (Practicum in Teaching I)                  

ภาคการศกึษาที ่1 
EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5) 
 (Curriculum Design and Development) 
EDC 607 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
         (Instructional Design and Development) 
EDC 608  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา           3(2-2-5) 
          (Research Methodology in Education) 
EDC 609 การวัดและประเมินผลการเรียนรู         3(2-2-5) 
 (Measurement and Evaluation of Learning) 
                                    รวม   12  หนวยกิต
EDC 638 การปฏิบัติการสอน 1*                 5(0-10-5)
         (Practicum in Teaching I)                  

ภาคการศกึษาที ่2 
EDC xxx   วิชาเลือก                            3(3-0-6) 
          (Elective)     
EDC xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 
          (Elective)      
EDC xxx   วิชาเลือก                            3(3-0-6) 
          (Elective)     
EDC xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 
          (Elective)     
EDC 699 วิทยานิพนธ                            3(0-9-5)
          (Thesis)  

รวม   15  หนวยกิต
EDC 639  การปฏิบัติการสอน 2*                5(0-10-5) 
          (Practicum in Teaching II)                       

ภาคการศกึษาที ่2 
EDC xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 
          (Elective)     
EDC xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 
         (Elective)     
EDC xxx   วิชาเลือก                            3(3-0-6) 
          (Elective)     
EDC xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 
          (Elective)     

รวม   12  หนวยกิต
EDC 639  การปฏิบัติการสอน 2*                5(0-10-5)  
          (Practicum in Teaching II)     
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ชัน้ปที่ 2
แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

EDC 699   วิทยานิพนธ                        6(0-18-9) 
           (Thesis)  
                                    
 

 รวม   6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
EDC xxx   วิชาเลือก                            3(3-0-6) 
          (Elective)     
EDC xxx   วิชาเลือก                            3(3-0-6) 
           (Elective)     
                                    รวม   6   หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDC 699  วิทยานิพนธ                           3(0-9-4)
                 (Thesis)  
 
 
                                    รวม   3   หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDC 696  การศกึษาคนควาอิสระ               6(0-18-9)
          (Independent Study) 
EDC 697  การสอบประมวลความรู               0(0-0-0) 
          (Comprehensive Examination) 
                                    รวม    6  หนวยกิต  

 
คําอธบิายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                           (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา          3(3-0-6) 
            (English for Graduate Studies)   
 หลักการอานและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับผูเรียน  
 Principles of reading and writing English for academic purposes;  development of English reading and 
writing skills in academic areas of students’ program of studies.  
 
EDU 504  ความรูพื้นฐานทางการศึกษา          3(3-0-6) 
   (Foundations of Education) 
 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการศึกษา  ธรรมชาติของการศึกษา ระบบการศึกษาไทย  หลักสูตร การสอน การ
เรียนรูและการประเมินผล  อิทธิพลของปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน  
แนวโนมวิธีการและทฤษฎีการสอน การเมืองและนโยบายทางการศึกษา วิชาชีพทางการศึกษา 
 Theory and practice in education; the nature of education; the Thai educational system; Curriculum, 
teaching, learning and assessment;  the influence of psychological and sociological factors on individual 
learning achievement;  pedagogic trends;  politics and policy in education; the education as a profession.   
                                                                  
 2.  หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)                                 12 หนวยกิต 
  ใหนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข เรียนรายวิชาบังคับรวม 12 หนวยกิต 
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EDC  606  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร         3(2-2-5) 
   (Curriculum Design and Development) 
 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรประเภทตางๆ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา บทบาทและหนาที่ผูบริหารหลักสูตร ในการนําหลักสูตรไปใช ปจจัยและการจัดการท่ีสงผลตอ
การใชหลักสูตร หลักการประเมินหลักสูตร การจัดการการประเมินและการปรับปรุงหลักสูตร 
 Curriculum philosophies, concepts, theories and development; types of curriculum design;  school 
curriculum development;  the roles and duties of curriculum administrators in curriculum implementation; 
management and factors affecting curriculum evaluation criteria; curriculum evaluation and improvement. 
 
EDC  607   การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน       3(2-2-5) 
   (Instructional Design and Development) 
 แนวคิด หลักการการออกแบบและพัฒนาการสอน การออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนแบบองครวม ทั้ง
ดานสติปญญา บุคลิกภาพ ศีลธรรมและจริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยใหสอดคลองกับความสามารถของ
ผูเรียน ฝกการออกแบบการสอน ทดลองใชและปรับปรุง  
 Concepts and principles of instructional design and development.  Instructional design for holistic 
development of learner-intellect, personality, moral, values and citizenship, appropriate with an  individual’s 
ability.  Practicum in instructional design, implementation and improvement. 
 
EDC  608   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา          3(2-2-5) 
   (Research Methodology in Education) 
 หลักการ รูปแบบ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยในช้ันเรียน  ระเบียบวิธีทางสถิติ  สําหรับ
การวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัย หลักการเขียนโครงรางงานวิจัย ปฏิบัติการเขียนโครงรางการวิจัย 
กรณีศึกษางานวิจัยดานการศึกษาและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการสอน และพัฒนาการเรียนรู 
 Principles, types, and methodologies of quantitative and qualitative research; classroom research; 
statistics for research in education, ethics as a basic principle of research; practice developing research 
proposals. Case study of research in education. Use of research findings for curriculum and instructional 
improvement, and learning development. 
 
EDC  609  การวัดและประเมินผลการเรียนรู                 3(2-2-5) 
   (Measurement and Evaluation of Learning) 
 หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู การประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียน หลักการ
สรางและการใชเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล  การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การประเมินจากแฟม
สะสมงาน  การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรูอิงมาตรฐาน ฝกปฏิบัติการออกแบบและการ
สรางเคร่ืองมือสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท  
 Principles and techniques of measurement and evaluation of learning.  Formative and summative 
evaluation.  Principles of development and utilization of measurement and evaluation tools.  Authentic 
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assessment; portfolios assessment.  Learning behavior and standard-based learning assessment.  Practicum in 
designing and developing tools for measurement and evaluation appropriate for contents and contexts. 
                       
 3.  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)                                            
            ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาใด กลุมวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
   -  แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 4 รายวิชา      12  หนวยกิต 
   -  แผน ข เลือกเรียน 6 รายวิชา            18  หนวยกิต 
    3.1 กลุมวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน   
             (Development of Curriculum and Instruction) 
EDC  621  ความเปนครู                       3(3-0-6) 
   (Teacher as a Professional)  
 บทบาท หนาที่ และภาระงานของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู หลักและแนวทางการ
พัฒนา การศึกษาท่ียั่งยืน การแกปญหาเฉพาะหนา กฎหมายดานการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพโดยผานกระบวนการ
นิเทศ  
 Roles, responsibilities, duties and workload of teachers. Ethics of professional teachers, principles and 
directions of sustainability, immediate problem solving in classroom, education laws. professional development 
through a process of supervision.  
 
EDC  622  การจัดการการเรียนรู                          3(2-2-5) 
   (Learning Management) 
 ความหมายของการจัดการการเรียนรู และการจัดชั้นเรียน การเตรียมการ การดําเนินการ และการ
ประเมินผลการเรียนรูการฝกปฏิบัติการทําแผนการจัดการเรียนรู การสรางบรรยากาศและปฏิสัมพันธในชั้นเรียน  
 Learning and classroom management; definition, preparation, implementation, and evaluation of 
learning, develping teaching syllabus and creating good learning atmosphere and interaction in classroom. 
 
EDC  623   การศึกษาเชิงวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการสอน    3(1-4-4) 
   (Analytical Study of Research in Curriculum and Instruction) 
 การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพดานหลักสูตรและการสอน หลักการเขียนบท
วิเคราะหงานวิจัย ฝกการวิเคราะห สังเคราะห การเขียนและการนําเสนอบทวิเคราะหงานวิจัย 
 Analysis and synthesis of quantitative and qualitative research in curriculum and instruction, principles 
of writing analytical research paper; practicum in analizing and synthesizing, and writing analytical research 
paper, and presenting research analysis. 
 
EDC  624    สัมมนาประเด็นปญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา      3(1-4-4) 
   (Seminar on Critical Issues and Innovations in Education) 
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 การวิเคราะหประเด็นปญหา นวัตกรรมทางการศึกษา และผลกระทบตอระบบการ ศึกษาและสังคม การ
เสนอทางเลือกในการแกปญหา 
 Analysis of critical issues and innovation in education; the effects on educational system and society 
and propose the possible solutions to the problems. 
 
EDC  625   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                     3(2-2-5)                 
   (Innovations, Information and Communication Technology in Education)      
 ความหมาย ลักษณะและรูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การเลือกและออกแบบ
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชในการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของ
หนวยงาน การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม การฝกปฏิบัติการออกแบบการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษามาใชในการเรียนการสอน 
 Meaning, characteristics and types of innovations, information and communication technology; design, 
creation and implementation of information and communication technology appropriate to learning and 
teaching in educational contexts, evaluation and improvement of innovations, and practice designing and 
implementing innovative systems in learning and instruction.  
 
EDC  626   จิตวิทยาสําหรับครู              3(3-0-6)
   (Psychology for Teachers) 
 ทฤษฎีจิตวิทยาพื้นฐานที่เก่ียวของกับพัฒนาการมนุษย จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
สังคมในบริบทโรงเรียน  จิตวิทยาการใหคําปรึกษาแนะแนว วิธีการทางจิตวิทยาและประสิทธิผลของการใชหลัก
จิตวิทยาในการแกปญหา อภิปรายกรณีศึกษา 
 Theories of basic psychology related to human development and educational psychology, 
developmental psychology, social psychology in school context, counseling and guidance psychology, 
psychological procedures and effectiveness in solving problems and discussion of cases. 
 
EDC  627  การพัฒนาหนังสือและเอกสารวิชาการ        3(2-2-5) 
   (Development of Books and Academic Papers) 
 แนวคิดในการพัฒนาหนังสือและเอกสารวิชาการ รูปแบบของหนังสือและเอกสารวิชาการ หลักการเขียน 
การฝกปฏิบัติการเขียน รูปแบบการเขียน การออกแบบรูปเลมหนังสือและเอกสารวิชาการ  การตีพิมพ เผยแพร  
การผลิตผลงานอยูในรูปของส่ือมาตรฐาน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 Concept of development of books and academic papers; types of books and academic papers, writing 
principles, practicum in writing, writing styles, books and academic papers design and publication in the 
standard or electronic format. 
 
EDC  628   การศึกษานานาชาติเปรียบเทียบ            3(3-0-6)  
   (Comparative International Education) 
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 บทบาทของการศึกษาตอการกําหนดรูปแบบของวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูของพลเมือง และการพัฒนา
ประเทศ  เปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูของประเทศในภูมิภาคตางๆ เปรียบเทียบแนว
ปฏิบัติที่ดีและความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับสากล กรณีศึกษา 
 Roles of education in the establishment of cultural norms, the life of citizens, national development, 
comparison of curriculum and learning standards of countries in different regions, good practices and success 
of international education provision, and case study.      
 
EDC  629    การจัดการหองเรียนแบบเรียนรวม               3(3-0-6)
   (Inclusive Classroom Management) 
 ความสําคัญ ความเปนมา และหลักการของการจัดการหองเรียนแบบเรียนรวม วิธีการคัดกรองเด็กพิเศษ  
เคร่ืองมือในการคัดกรอง การวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล การสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนใหไดรับการพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุด 
 Rationale, background and principles of inclusive classroom management, identifying methods and 
assessment techniques used for screening special-needs students, designing lesson plans to respond to 
individual differences,  and supporting students to reach their highest learning potential.  
 
EDC  630  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ            3(3-0-6)
   (Action Research) 
 เทคนิคและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหปญหาในการจัดการเรียนรู ออกแบบงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแกปญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การศึกษาคนควางานวิจัยในเชิง
ปฏิบัติการ นําเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน ดําเนินการและนําเสนอ
ผลการวิจัย 
  Action research techniques and procedures, problem analysis in learning management, designing 
classroom action research to solve problems and developing  learning management systems, the study of 
relevant literature,  proposing research in developing learners and learning  processes, conducting research 
and presenting research findings. 
 
  3.2 กลุมวิชาการศึกษาภาษา  
         (Language Education) 
EDC  641   การพัฒนาและการใชหลักสูตรการศึกษาภาษา           3(3-0-6) 
   (Language Education Curriculum Development and Implementation)     
 ปรัชญาเชิงอุดมคติและคานิยมทางสังคม  ซึ่งเปนปจจัยกําหนดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาภาษา  
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรการศึกษาภาษาท้ังในภาษาท่ีหนึ่งและภาษาที่สอง  การวิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาภาษาท่ีเลือกเฉพาะ  ปจจัยในการพิจารณาการนําหลักสูตรการศึกษาภาษาไปใชและประเด็นที่เก่ียวของ   
 Philosophical ideology and social values as determinants of particular language education curriculum 
development, structure and components of language education curricula in both first and second language, 
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analysis of selected language education curricula, considerations for language curriculum implementation and 
related issues. 
 
EDC  642   การเรียนรูภาษาและกระบวนการรับรูเรียนรู        3(3-0-6) 
   (Language Learning and Cognitive Processes) 
 ลักษณะทางทฤษฎีของการรับรูและเรียนรูภาษาของมนุษย การรับรูและเรียนรูภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง 
ความรูในดานการรับรูและเรียนรูการอานและการเรียนรูที่เกิดข้ึน การรักษาความรูในความจํา ความแตกตางเชิง
บุคคลของการรับรูเรียนรู  การรับรูและเรียนรูและยุทธวิธีการรียนรูทางภาษา        
 Theoretical aspects of human cognition and language learning, first and second language acquisition, 
knowledge acquisition in reading and learning, maintaining knowledge in memory, differences in individual 
cognition, cognition and language learning strategies. 
 
EDC  643   วิธีการเรียนรูและเทคนิคการสอน         3(3-0-6) 
   (Learning Styles and Teaching Techniques) 
 ความสัมพันธระหวางวิธีการเรียนรูของผูเรียนและเทคนิคการสอนของครูที่ผูเรียนชอบมากกวา  การปรับตัว
ของครูในการใชวิธีการสอนที่ทําใหเกิดการสนับสนุนวิธีการเรียนรูของนักเรียน ทบทวนวิจัยท่ีเก่ียวของเร่ืองวิธีการ
เรียนรูของผูเรียนและเทคนิคการสอนของครู  การฝกเชิงปฏิบัติการในเร่ืองประสบการณตรงของนักศึกษาใน
ความสัมพันธระหวางวิธีการเรียนรูของผูเรียนและเทคนิคการสอนของครู 
 Relationship between student learning styles and preferred teaching techniques, teacher adaptation of 
teaching techniques to facilitate and accommodate student learning styles, review of relevant research on 
relationship between learning styles and teaching techniques, experiential exercises of such relationship in a 
workshop format. 
 
EDC  644    ความสามารถในการสื่อสาร          3(3-0-6) 
   (Communicative Competence) 
 ศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติของความสามารถในการสื่อสาร การประยุกตใช
ความสามารถในการสื่อสารในการพัฒนาและในการนําไปใชหลักสูตรภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง  ภาพรวมของ
ยุทธวิธีในการแสดงความสามารถในการสื่อสารที่ใชโดยผูเรียน  ทั้งท่ีปรากฏในกรณีศึกษาหรือบริบทของการศึกษา
ภาษาในระดับในประเทศและตางประเทศ 
 Study and analysis of the theoretical aspects and pragmatics of communicative competence, 
applications of communicative competence to curriculum development and implementation for first- and 
second-language pedagogy, perspectives of communicative competence strategies used by learners in both 
local and international case studies or contexts in language education. 
 
EDC  645    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสําหรับผูเรียนทางภาษา        3(3-0-6) 
   (Information Communication Technology for Language Learners) 
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 หลักการ  ขอคิด  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู เพื่อการสื่อสารสําหรับผูเรียนทางภาษาในแง
ของการทําใหงายและการสนับสนุนการเรียนรูทางภาษา  เลือกศึกษาส่ือสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู  
เลือกเนื้อหาและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน  ทบทวนวรรณกรรมวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารสําหรับผูเรียนทางภาษา 
 Principles, concepts, and the use of Information Communication Technology for Teacher in facilitation 
and support of language learning, selection of forefront multimedia for learning, contents, and teaching 
methods suitable for learners, review of relevant research in the field of ICT for Language Education.  
 
EDC  646    การพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออก        3(3-0-6) 
   (Productive Language Skills Development) 
 ทฤษฎีของการพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออกเปนพฤติกรรม  การทําใหงายและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการพูดและเขียน  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนปฏิสัมพันธเพื่อสนับสนุนใหเกิดทักษะเปาหมายและการ
ใชไดตามจุดประสงค ศึกษาลักษณะที่จะใชแกไขและการทําการวิเคราะหภาษาที่ใชผิดในการใชทักษะท่ีแสดงออกเปน
พฤติกรรม  การประเมินทักษะท่ีแสดงออกเปนพฤติกรรม ทบทวนงานวิจัยปจจุบันที่เก่ียวกับการแสดงออกของทักษะ
ภาษาเปนพฤติกรรม 
 Theories of productive language skills developments, facilitation and accommodation of speaking and 
writing skills, design of interactive learning  activities to support target skills and language functions, remedial 
aspects and error analysis of productive language outputs, productive language skills assessment, current 
research in the area of language production. 
 
EDC  647  เทคนิคในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะภาษาเชิงรับรู     3(3-0-6) 
   (Techniques for Improving Receptive Language Skills Development) 
 ทฤษฎีการพัฒนาทักษะภาษาเชิงรับรู การทําใหงายและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการฟงและการอาน การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนปฏิสัมพันธเพื่อสนับสนุนใหเกิดทักษะเปาหมายและการใชไดตามจุดประสงค ศึกษา
ลักษณะที่จะใชแกไขเพ่ือสนับสนุนและปรับปรุงภาษาในกระบวนการรับรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การประเมินทักษะ
ภาษาที่รับรู ทบทวนงานวิจัยปจจุบันที่เก่ียวกับภาษาที่รับรู 
 Theories of receptive language skills developments, facilitation and accommodation of listening and 
reading skills, design of interactive learning  activities to support target skills and language functions, remedial 
techniques to support and improve processing of receptive language inputs, receptive language skills 
assessment, current research in the area of language receptive skills development. 
 
EDC  648  การประเมินการใชภาษาตามสภาพจริง        3(3-0-6)
   (Authentic Assessment of Language Performance) 
 ทฤษฎีการวัด, ประเมินและการประเมินโดยรวมที่ใชประยุกตกับการศึกษาภาษา  ศึกษาการประเมินโดยรวม
ประเภทตางๆ ในสวนที่เก่ียวกับพฤติกรรมทางภาษาท่ีเปนเปาหมายที่ถูกกําหนดโดยจุดประสงคการใชภาษา บริบท
การสื่อสารทางภาษา ซึ่งเปนปจจัยกําหนดการประเมินตามสภาพจริง ออกแบบวิธีการประเมินตามสภาพจริงและ
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กําหนดเกณฑการประเมินการใชภาษาตามสภาพจริงใหสอดคลองกับระดับความสามารถทางภาษาที่ตองการ ฝก
ปฏิบัติการประเมินการใชภาษาตามสภาพจริงในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนวรรณกรรมวิจัยปจจุบันที่
เก่ียวกับการประเมินตามสภาพจริง 
 Theories of measurement, evaluation and assessment as applied to language education, different 
types of language assessment with regard to target language performances required by specific language 
functions, language communication context as a determinant of authentic assessment, design of authentic 
assessment methods and criteria of language performance assessment as pertinent to required language 
competency, workshop-based practice in authentic assessment, current research in the area of authentic 
assessment. 
 
EDC  649  ประเด็นดานหลักสูตรการศึกษาภาษา             3(3-0-6) 
   (Curriculum Issues in Language Education) 
 ศึกษาและวิเคราะหประเด็นดานหลักสูตรการศึกษาภาษา สํารวจในเชิงลึกกรณีศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ภาษาในระดับโรงเรียนและช้ันเรียน หัวขอเลือกศึกษาท่ีเก่ียวกับการออบแบบหลักสูตร การพัฒนา การนําไปใชและ
การประเมินในการศึกษาภาษา 
 Study and analysis of curriculum issues in language education, investigation of case studies in 
language education curricula in school and classroom settings, selected topics on curriculum design, 
development, implementation and evaluation in language education. 
 
EDC  650  สัมมนาการศึกษาภาษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      3(3-0-6) 
   (Seminar on Language Education  in Primary and Secondary Education) 
 สัมมนาการศึกษาภาษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พัฒนาการลาสุดและแนวโนมในวงการ
การศึกษาภาษาท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สํารวจในเชิงลึกในประเด็นจุดประสงคของหลักสูตร การใช
เนื้อหาประกอบตางๆ กระบวนการการใชและการประเมิน ประเด็นการศึกษาภาษาในแงการวางแผนและนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ รวมท้ังการพัฒนาครูตามลักษณะของวิชาชีพท่ีระดับโรงเรียน  
 Seminar on language education in Primary and Secondary Education, recent developments and trends  
in language education at the primary and secondary levels, investigation into language curriculum objectives, 
content materials, procedures and evaluation, issues in language education planning, policy implementation and 
teacher professional development at the school level.   
 
  3.3 กลุมวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
         (Measurement and Evaluation in Education)  
EDC  661    ทฤษฎีการวัดและการประเมิน          3(3-0-6) 
   (Theory of Measurement and Evaluation)                                 
 ทฤษฏีการวัดแบบดั้งเดิม  ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ  ทฤษฎีการสรุปอางอิง  การวัดแบบอิงกลุม การวัด
แบบอิงเกณฑ การสรางและใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา คะแนนและความหมายของคะแนน 



 Rangsit University Graduate Bulletin 2016-2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 20

 Classical measurement theories, item response theory, generalizability theory, norm-referenced and 
criterion-referenced measurement, test construction and implementation of educational measurement and 
evaluation, raw scores and interpretation of derived scores.  
 
EDC  662   นวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง     3(2-2-5) 
   (Innovation of Authentic Assessment  in  Educational Setting) 
 ธรรมชาติของการวัดและการประเมินผล บทบาทหนาที่ของการวัดและการประเมินผล รูปแบบและประเภท
ของเคร่ืองมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสรางเคร่ืองมือที่ใชประเมินผลตามสภาพจริง การ
ตรวจสอบเคร่ืองมือ แนวทางการประยุกตใช  การฝกออกแบบและสรางเคร่ืองมือ การประเมินตามสภาพจริง 
 Nature and role of evaluation and measurement, multiple types of authentic assessment techniques, 
process of authentic assessment implementation and development of authentic assessment tasks.   
 
EDC  663    การออกแบบงานวิจัยดานการวัดผลและประเมินผล     3(2-2-5) 
   (Research Design in Measurement and Evaluation)  
 รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวัดและประเมินผล สถิติเพื่อการวิจัย การวางแผน การ
ดําเนินการวิจัย การเขียนรายงานและนําเสนอผลการวิจัย 
 Quantitative and qualitative research designs in measurement and evaluation, statistics used in 
educational research, research planning and procedures, reporting results and presentation. 
   
EDC  664    สถิติประยุกตทางการศึกษา          3(2-2-5) 
   (Applied Statistics in Education) 
 ความหมายและประเภทของสถิติ การแจกแจง การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยายและสถิติ การเลือกใช
สถิติท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การนําเสนอผลการวิเคราะหและการแปล
ความหมายขอมูล 
 Definition and types of statistics, scaling, normal distribution, data analysis by descriptive  and 
inferential statistics, selecting appropriate statistical techniques for analyzing  data,  statistical analysis 
software, data analysis, interpretation and presentation. 
 
EDC  665    การสรางมาตรวัดทางจิตวิทยา          3(2-2-5) 
   (Construction of Psychological Scaling)                                     
 ธรรมชาติและนิยามของตัวแปรทางจิตวิทยา เทคนิคการวัดตัวแปรทางจิตวิทยาเก่ียวกับเชาวนปญญาเจตคติ 
คานิยม การรับรู ความเช่ือ ความสนใจและบุคลิกภาพ เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพมาตรวัดทางจิตวิทยา เทคนิค
การวิเคราะหองคประกอบ การฝกปฏิบัติการสรางมาตรวัดทางจิตวิทยา 
 Definition and nature of variables in psychology, techniques for measuring; IQ, values, perception, 
beliefs, interests and personalities, variable analysis techniques, factor analysis and practice  developing 
psychological scales. 
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EDC  666    การวิจัยเชิงคุณภาพ            3(3-0-6) 
   (Qualitative Research Methodology)         
 ประเภทและการออกแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษารายกรณี เทคนิคการเลือกตัวอยาง การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการสรุป 
 Qualitative research types and design; case study, techniques for selecting research participants, data 
collection, analysis, interpretation and results discussion. 
 
EDC  667    การวิเคราะหทางสถิติในงานการศึกษา        3(3-0-6) 
   (Statistical Analysis in Education)                              
 ทฤษฎีการประมาณการ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะหการถดถอยอยางงายและ
ซับซอน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหเสนทาง การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การ
นําเสนอผลการวิเคราะหและการแปลความหมายขอมูล 
 Estimation theory, data analysis by inferential statistics, simple and multiple regression analyses, 
ANCOVA, path analysis, statistical analysis software, data analysis, presentation and interpretation. 
 
EDC  668    การประเมินโครงการทางการศึกษา         3(3-0-6) 
   (Evaluation of Educational Projects)      
 แนวคิด หลักการประเมินโครงการทางการศึกษา กระบวนการประเมินโครงการ การประยุกต รูปแบบการ
ประเมินโครงการ ตัวอยางการประเมินโครงการ การกําหนดตัวบงชี้ผลของโครงการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมท้ังการนําเสนอผลการประเมินโครงการ  
 Concepts and principles of education project evaluation, application of evaluation models, samples of 
project evaluation, identification of evaluation indicators, project efficiency and effectiveness and presentation 
of results. 
 
EDC  669  การประกันคุณภาพการศึกษา           3(3-0-6)       
   (Educational Quality Assurance) 
    แนวคิด หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ระบบการประกันคุณภาพ 
ความสัมพันธระหวางระบบการประกันคุณภาพเคร่ืองมือในการประเมิน การใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผลผลิตทางการศึกษา และประสิทธิภาพของบุคลากรที่เก่ียวของ  
 Concepts and principles in internal and external educational quality assurance, quality assurance 
system, relationships between quality assurance system and  assessment techniques, and use of assessment 
results to improve student  quality and efficiency of professionals involve. 
 
EDC  670  สัมมนาการวัดและประเมินผล                 3(3-0-6) 
   (Seminar in Measurement and Evaluation) 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การวิเคราะหปญหาทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และผลกระทบตอระบบ 
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การศึกษาและสังคม และการเสนอทางเลือกในการแกปญหา  
 Related studies, problem analysis in educational measurement and evaluation, effects on society and 
education system, and alternatives to problem solving. 
 
EDC  638   การปฏิบัติการสอน 1*            5(0-10-5) 
   (Practicum  in Teaching  I)                             
 ปฏิบัติการสอนรายวิชาเฉพาะในโรงเรียน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศ และอาจารยพี่เล้ียง การวิจัยใน
ชั้นเรียน การสัมมนา และการรายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 
 Practicum in teaching a subject in school under supervision of instructor and mentor, classroom 
research, seminar, and report of result of learning management and development of learners.  
 
EDC  639   การปฏิบัติการสอน 2*            5(0-10-5) 
   (Practicum in Teaching  II) 
 ปฏิบัติการสอนรายวิชาเฉพาะในโรงเรียน ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศ  และอาจารยพี่เลี้ยง การวิจัย
ในชั้นเรียน การสัมมนา และการรายงานผลการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 
 Practicum in teaching a subject in school under supervision of an instructor and a mentor, classroom 
research, seminar, and report of learning management  results and  learner development.  
 
EDC  696  การศึกษาคนควาอิสระ                                         6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 รายงานการศึกษาวิจัยหัวขอดานหลักสูตรและการสอนในรูปแบบงานวิจัยภายใตการแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาโครงการ 
 Report of research study on topics relating to curriculum and instruction in research format under 
supervision of a project advisor. 
 
EDC  697   การสอบประมวลความรู              0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนข. สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาบังคับและ/หรืออาจจะสอบ
ปากเปลาเพิ่มเติมใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 For plan B students: written examination on the required courses in the program, and/ or an oral 
examination depending on decision made by the appointed program committee. 
 
EDC  698    วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1)          36(0-108-54) 
   (Thesis) 
 การวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรมการออกแบบหลักสูตรและการสอน การศึกษาภาษา หรือ การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 Research on innovations in Curriculum and Instruction, Language Education or Measurement and 
Evaluation in Education under supervision of a thesis advisor. 
 
EDC  699   วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)            12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 การวิจัยเก่ียวกับหลักสูตรและการสอน   การศึกษาภาษา หรือ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ใน
หัวขอที่ผูเรียนสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 Research on a topic of student interest in Curriculum and Instruction, Language Education or 
Measurement and Evaluation in Education under supervision of a thesis advisor.  
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ  
 1. คําอธิบายโดยยอ 
  วิทยานิพนธ :  
  วิจัยประเด็นที่เก่ียวของกับหลักสูตรและการสอน และนําเสนอผลการวิจัย ตามรูปแบบมาตรฐาน
รายงานการวิจัย ตามระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาที่สรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชในวงการศึกษา ที่เกิด 
ประโยชนตอสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3. ชวงเวลา 
  วิทยานิพนธ:  
   แผน ก 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปที่ 2  
             แผน ก 2 ภาคการศึกษาท่ี 2   ชั้นปที่ 1 และภาคศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปที่ 2 
 4. จํานวนหนวยกิต 
   วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต (4 ภาคการศึกษา) สําหรับแผน ก 1 
   วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต (3 ภาคการศึกษา) สําหรับแผน ก 2 
 5. การเตรียมการ 
  วิทยานิพนธ 
   5.1  ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใหนักศึกษา 
    เพื่อวิพากษเคาโครงวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย  
   5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย (บทที่ 1-3)  ตอที่ 
    ประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
   5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยและทําการวิจัย 
    ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา    
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 6. กระบวนการประเมินผล 
   6.1 สอบปากเปลาวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังตามแนวปฏิบัติของบัณฑิต

วิทยาลัย 
   6.2 ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
   6.3 สําหรับวิทยานิพนธ นักศึกษาตองเผยแพรผลงานวิจัย โดยการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ

และ/หรือเผยแพรตีพิมพเปนบทความวิชาการในวารสาร 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ครูในสถานศึกษา 
 2. ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา  
 3. นักการศึกษาและนักวิจัย  
 4. นักออกแบบหลักสูตรและการสอนในวิชาหลัก   
 5. นักวัดและประเมินผล  
 6. นักพัฒนาหลักสูตรใหแกศูนยฝกอบรม/สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรธุรกิจ 
 7. นักส่ือสารมวลชนดานการศึกษา 
 8. อาชีพอิสระธุรกิจดานการศึกษา 
 
สถานที่ติดตอ 
 คณะศึกษาศาสตร ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1275, 1276 
www.rsu.ac.th/education 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน             
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


