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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ      : Master of Education Program in Educational Administration 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       :    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :    Master of Education (Educational Administration) 
     ชื่อยอ (ภาษาไทย)        :    ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
     ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :    M.Ed. (Educational Administration) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะศึกษาศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งกําหนดความรู ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเปนฐาน
ของคุณลักษณะและคุณธรรมที่พึงประสงคในตัวผูประกอบวิชาชีพครู บุคลากรครูที่เปนผูบริหารสถานศึกษา  ตองมี
ความรูความสามารถทางวิชาการ  สามารถคิดวิเคราะหและสังเคราะหไดอยางเปนระบบ   ปรับตัวและทิศทางของ
องคการไปตามการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี สื่อสารไดดีทั้งในและนอกองคการ สามารถมีความเปนผูนํา มีความคิด
ริเร่ิมทางการศึกษา  เพียบพรอมดวยจริยธรรมและคุณธรรมในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษาสูสากล 
 
ความสําคัญ 
 สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2545  กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา  จึงจะมีคุณสมบัติในการเขาสู
ตําแหนง  นอกจากนี้ในมาตรา  53  ไดกําหนดใหมีองคการวิชาชีพครู  มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออก
และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ัง
พัฒนาวิชาชีพครู  ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2546  มาตรา  9  กําหนดใหคุรุสภามีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ  ดังนั้นคณะศึกษาศาสตรจึงเห็นความสําคัญของการผลิตบัณฑิต
ดานบริหารการศึกษาใหสอดคลองกับแนวนโยบายการศึกษาของชาติ 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
         เพื่อพัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูเรียนให 
 1.  มีความรูในศาสตรการบริหารการศึกษา และสามารถประยุกตความรูสูการปฏิบัติวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาไดเปนอยางดี 
 2.   มีความรูและประสบการณในวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถประยุกตความรูสูการปฏิบัติ วิชาชีพ
โดยมีสมรรถนะในระดับสูง         
 3. เปนนักบริหารที่มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา 
 4.  มีภาวะผูนําทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดียึดมั่น ในคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 5.  เปนนักบริหารที่มีความสามารถในการวิจัย ตลอดจนนําผลการวิจัยเผยแพรและนําไปใชในการบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ     
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร – วันอาทิตย   เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตรและตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
 2. สําหรับแผน ก แบบ ก 1 ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา   การศึกษา หรือสาขาที่
เก่ียวของ มีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 
 3. สําหรับแผน ก แบบ ก 2 ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา   การศึกษา หรือสาขาท่ี
เก่ียวของ 
 4. มีความรูภาษาอังกฤษเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 5.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 6.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 7.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคพิเศษอีก 1 ภาคการศึกษาซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห 
 2.   ระยะเวลาการศึกษา  2  ป 
 3.  ใชภาษาไทยในการเรียนการสอน 
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล
และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนดจึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมไิด 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  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
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

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

 
การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
  1.1 ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ืองเกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ
ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  1.2 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   ก. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง 

(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา  หรือ 
   ง.  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ

บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
  1.3 ไมอยู ในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา          

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 2. แผน ก แบบ ก 2 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และสอบผานวิทยานิพนธ  และสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 



 Rangsit University Graduate Bulletin 2016-2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 6 

  2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00  
  2.3 ตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธใน 

    ก. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

   ข. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai Journal 
Citation Index (TCI) หรือ 

   ค. วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 
(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา  หรือ 

   ง. นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

  2.4 ไมอยู ในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา           
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 3. แผน ข 
  3.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย

ขอเขียนและสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ืองเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตาม
หลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  3.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  3.00 
  3.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 ลักษณะที่ 1  ตีพิมพ ในวารสารวิชาการหรือสิ่ งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย  หรือนําเสนอตอที่
ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) 

 ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเปนการ
นําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา
คัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผลงาน
ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 3 คน โดยมีกรรมการ
จากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

  3.4 ไมอยู ในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก1(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ                36  หนวยกิต 
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 2.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาบังคับ        15 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือก           9 หนวยกิต 
   4) วิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 3. แผน ข  (ศึกษารายวิชาและทําการศึกษาคนควาอิสระ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต  
   1)   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2)   หมวดวิชาบังคับ        15 หนวยกิต 
   3)   หมวดวิชาเลือก        15 หนวยกิต 
   4)   การศึกษาคนควาอิสระ         6 หนวยกิต 
   5) การสอบประมวลความรู           0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (Foundation Courses)                      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี้ 
                      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                                 3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
EDU  501     พื้นฐานระบบการศึกษา                                                           3(3-0-6)  
   (Foundation of Educational System) 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ  (Required Courses) 
  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้          15  หนวยกิต 
EDU  602  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา                3(3-0-6) 
   (Research Methodology in Education) 
EDU  660  ความรูพื้นฐานทางการศึกษา                      3(3-0-6) 
   (Educational Foundations) 
EDU  664  การบริหารองคการ ภาวะผูนําทางการศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ            3(3-0-6)             

     (Organizational Administration, Educational Leadership and Professional Ethics) 
EDU  665  นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการศึกษา          3(3-0-6) 
             (Policy, Strategy and Strategic Planning in Education)   
EDU  678  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา        3(3-0-6) 
    (School-Based Management and Management of Educational Area District) 
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 3.  หมวดวิชาเลือก   (Elective Courses ) 
  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 9 หนวยกิตและแผน ข เลือก
เรียน 15 หนวยกิต 
EDU  662  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา                          3(3-0-6)
       (Information System for Educational Management) 
EDU  663  สัมมนาการบริหารการศึกษา                3(3-0-6)
         (Seminar in Educational Administration) 
EDU  671     การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา                               3(3-0-6)  
   (Educational Planning and Resource Management)   
EDU 672   การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรู  และการประกันคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 
                (Management of Curriculum, Learning and Educational Quality Assurance)  
EDU  673  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา     3(3-0-6)   
   (Human Resource Administration and Development in Education)                           
EDU  674  การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักเรียน                                   3(3-0-6)
   (Administration of Educational Services and Student Affairs) 
EDU  675  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา                 3(3-0-6)
   (Development of Educational Standards, Curriculum and Educational Quality) 
EDU  676  การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)             
        (Administration of Quality Assurance in Education) 
EDU  677  ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา      3(3-0-6) 
          (Resources and Investment in Education) 
EDU  679  กฎหมายการศึกษาสําหรับผูบริหาร             3(3-0-6) 
        (Education Laws for Administrators) 
EDU  680  นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทางการบริหารจัดการการศึกษา     3(3-0-6)  
   (Innovation and Best Practices in Educational Administration and Management)                      
EDU  681  จิตวิทยาประยุกตในการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 
       (Applied Psychology in Educational Administration) 
EDU  682  จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษา    3(3-0-6) 
      (Professional Ethics for Educational Administrators) 
EDU  683  จิตวิทยาสําหรับครูและจิตวิทยาการเรียนรู     3(3-0-6) 
        (Psychology for Teachers and Learning Psychology)  
EDU  684  การวัดและการประเมินผลการศึกษา      3(3-0-6) 
        (Measurement and Evaluation in Education) 
EDU  685  ความเปนครู                                    3(3-0-6)           
   (Teaching Professional)  
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EDU  686  ประเด็นปจจุบันของการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 
          (Current Issues in Educational Administration)และการประกันคุณภาพการศึกษา                             
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1 และ ก2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
EDU  694  การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-18-9)  
       (Independent Study)   
EDU  695  วิทยานิพนธ               12(0-36-18)                  
   (Thesis) 
EDU  696  การสอบประมวลความรู         0(0-0-0)    
          (Comprehensive Examination)                
EDU  697    วิทยานิพนธ           36(0-108-54) 
              (Thesis) 
 
แผนการศึกษา                                               

ชัน้ปที ่1

แผน ก. แบบ ก 1

ภาคการศกึษาที ่1 
EDU 697  วิทยานิพนธ                       12(0-36-18)

รวม   12   หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDU 697  วิทยานิพนธ                        12(0-36-18)

รวม   12   หนวยกิต
        

ชัน้ปที ่2
แผน ก. แบบ ก 1 
ภาคการศกึษาที ่1 

EDU 697  วิทยานิพนธ                        12(0-36-18) 
รวม   12   หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 1
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
ภาคการศกึษาที ่1 

EDU 602  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา           3(3-0-6) 
EDU 660  ความรูพื้นฐานทางการศึกษา           3(3-0-6) 
EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6)
EDU 664  การบริหารองคการ ภาวะผูนํา          3(3-0-6)  
          ทางการศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ            
                                   รวม   12   หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDU 665  นโยบาย ยุทธศาสตรและ               3(3-0-6)
          แผนกลยุทธดานการศึกษา                      
EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 
EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6)
EDU 678  การบริหารโดยใชโรงเรียน เปนฐาน      3(3-0-6)  
          และการบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา              
                                   รวม   12   หนวยกิต

ภาคการศกึษาพเิศษ 
EDU 695 วิทยานิพนธ                       6 (0-18-9) 
                                   รวม     6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
EDU 602  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา           3(3-0-6) 
EDU 660  ความรูพื้นฐานทางการศึกษา           3(3-0-6) 
EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 
EDU 664  การบริหารองคการ ภาวะผูนํา          3(3-0-6)  
          ทางการศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                                   รวม   12   หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
EDU 665  นโยบาย ยุทธศาสตรและ               3(3-0-6)
          แผนกลยุทธดานการศึกษา                      
EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6) 
EDU xxx  วิชาเลือก                             3(3-0-6)  
EDU 678  การบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน       3(3-0-6)  
          และการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา              
                                   รวม   12   หนวยกิต

ภาคการศกึษาพเิศษ 
EDU xxx     วิชาเลือก                          3(3-0-6) 
EDU xxx     วิชาเลือก                          3(3-0-6) 

รวม     6  หนวยกิต
 

ชัน้ปที่ 2
แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
ภาคการศกึษาที ่1 

EDU 695 วิทยานิพนธ                        6(0-18-9)
 
                                     รวม   6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
EDU 694 การศึกษาคนควาอิสระ                6(0-18-9) 
EDU 696 การสอบประมวลความรู                0(0-0-0) 

รวม     6  หนวยกิต
 
คําอธบิายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (Foundation Courses)              (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)   
        (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการ เพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ เพื่อทําความเขาใจเร่ืองท่ีอานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช  เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือ
ตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
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 Develop English language skills with an emphasis on academic reading and writing to supplement 
student’s ability to understand technical and non–technical English. Course materials are excerpts from 
newspapers, journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field of study. 
 
EDU  501    พื้นฐานระบบการศึกษา         3(3-0-6) 
       (Foundation of Educational System) 
 หลักการของระบบการศึกษา  โดยเนนถึงโครงสราง องคประกอบตางๆ ภายในระบบการศึกษา  ศึกษา
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม  ความสัมพันธระหวางการศึกษากับระบบเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมของ
ประเทศท่ีมีอิทธิพลตอการจัดระบบการศึกษาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  นโยบายและแผนการศึกษา  การเปล่ียนแปลง
ระบบการศึกษา  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  (แกไขปรับปรุง  พ.ศ. 2545 )  
ตลอดจนเปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศตางๆ ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูง  กับระบบการจัดการศึกษา
ของประเทศไทย 
 The principle of educational system with an emphasis on structure and components within; social 
development and culture; the influence of economic system, politics, and society of the country on educational 
system, from past to present. Study the national policy and education plan; the change of educational system, 
the essence of the National Education Act B.E.2542 (Revised B.E. 2545), and the comparative study of the 
Thai educational system with those of other countries. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ  (Required Courses)                                     15 หนวยกิต 
EDU  602   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา         3(3-0-6) 
          (Research Methodology in Education)  
 ความรูเก่ียวกับการวิจัย  ประเภทการวิจัย  การกําหนดปญหาในการวิจัย  ข้ันตอน  กระบวนการและการ
ออกแบบการวิจัย  การเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ  การสรางและการหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือวิจัย  การเลือกกลุม
ตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูล  การเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  การเขียนรายงานการวิจัยและการนํา
ผลการวจิัยไปใชในการบริหารการศึกษา 
 Knowledge about research, types of research; identifying research problem, steps, processes and 
research design; writing thesis proposal; construction and efficiency validation of research tools, sample 
selection, data collection, statistics and data analysis; writing research report and use of research findings in 
educational administration. 
 
EDU  660   ความรูพื้นฐานทางการศึกษา                   3(3-0-6) 
      (Educational Foundations) 
   แนวคิดดานปรัชญา  สังคมวิทยา และ จิตวิทยาการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ 
แผนพัฒนาการการศึกษาแหงชาติ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  ความกาวหนา ทางเทคโนโลยี ที่
สงผลตอรูปแบบการจัดการศึกษา  การสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู  การศึกษากับการเสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน  การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
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 Concepts of philosophy, sociology, and educational psychology; National Education Act and National 
Education Development Plan;  changes in Thai and global society; advances in technology that affect 
educational provision models; promotion of learning society; education for increasing national competitiveness; 
educational and sustainable development of Thailand.   
 
EDU  664   การบริหารองคการ ภาวะผูนําทางการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ              3(3-0-6) 
    (Organizational Administration, Educational Leadership and Professional Ethics) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศนดานการบริหารสมัยใหม   การจัด
องคการโครงสรางการบริหารและการจัดการการศึกษา  แนวคิดทฤษฎีการกระจายอํานาจ  การบริหารและการจัด
การศึกษา การบริหารแบบมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การวินิจฉัยส่ังการและการแกไขปญหา  โครงสรางระบบ
การศึกษา  การจัดองคการบริหารการศึกษา  ระบบการบริหารการจัดการศึกษาไทย  กฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ   แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําทางการศึกษา  คุณลักษณะ  ประเภทของผูนํา บทบาท  หนาที่  ทักษะตางๆ  
ที่นําไปใชในการจัดการศึกษาปจจุบัน  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 Principles, concepts and theories of management and their conceptual development; organization 
design, administrative structure and educational management; decentralization, participative administration on 
decision making, ordering and problem solving; educational system, educational organization design, Thai 
educational system and administration; National Education Act; educational leadership, characteristics and types 
of leaders, roles, duties  and skills necessary for educational management at present; professional ethics. 
 
EDU  665  นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธดานการศึกษา    3(3-0-6) 
   (Policy, Strategy and Strategic Planning in Education) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่ เ ก่ียวกับนโยบายทางการศึกษา การวิเคราะหนโยบายทางการศึกษา 
ความสัมพันธระหวางนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นโยบายรัฐบาล และนโยบายการศึกษากระบวน การพัฒนานโยบายและ
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ การกําหนดยุทธศาสตรการสรางวิสัยทัศน การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ การ
ติดตามประเมินสัมฤทธิผลของแผนกลยุทธและกรณีศึกษาตัวอยางของแผนกลยุทธทางการศึกษาของเขตพื้นที่หรือ
สถานศึกษา 
 Principles, conceptual frameworks and theories related to educational policy, educational policy 
analysis;  relationships among fundamental national policy, government policy and educational policy; processes 
of policy development and implementation; strategic formation, vision development, strategic planning, action 
plan, monitoring and evaluation of achievement of strategic plans;  case study of strategic plans of 
educational district service areas or schools. 
 
EDU  678  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา       3(3-0-6) 
          (School-Based Management and Management of Educational Area District) 
 หลักการบริหารสถานศึกษาและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พระราชบัญญติการศึกษาแหงชาติ และ
ระบบการศึกษาไทย เขตพื้นที่บริการการศึกษาและสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   การบริหารการศึกษาดานการบริหาร
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วิชาการ การบริหารบุคคล งบประมาณการเงิน การบริหารท่ัวไป การบริหารกิจการนักเรียน การกําหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร การบริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนนิติบุคคล การบริหารการประชาสัมพันธ
และความสัมพันธกับชุมชน การใชแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน ชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 Principles of school administration and school-based management; Thai Education Act and educational 
system; educational district service area and basic educational institutions; academic administration, personnel 
administration, budget and finance, general administration, and student activity administration; school 
philosophy, vision, mission, and information technology for school administration;  roles of school 
administrators, teachers and school personnel; juristic school management; public relations and community 
relation management; local learning resources, community and public participation in school-based 
management.  
 
 3.  หมวดวิชาเลือก  (Elective Courses)             
EDU  662    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา     3(3-0-6) 
   (Information System for Educational Management)   
 การศึกษาโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา และการประยุกตใชสาระสนเทศทาง
การศึกษาในการวางแผนทางการบริหารและแผนกลยุทธ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 Study of information system organization; application of educational information for administrative 
and strategic planning to enhance school administration and management efficiency. 
 
EDU  663   สัมมนาการบริหารการศึกษา                                3(3-0-6) 
        (Seminar in Educational Administration)  
 สัมมนาปญหา อุปสรรค การบริหารการศึกษาและการแกไข ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดการศึกษา ระดับ
สากลและแนวโนมของการเปล่ียนแปลงที่จะมีผลตอการจัดการศึกษาในอนาคต  การเปรียบเทียบระบบการบริหารจัด
การศึกษาในประเทศตางๆ  การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาดูงานองคการการศึกษา  เนนการวิเคราะหระบบการ
จัดการ การบริหารคุณภาพ  
 Seminar on problems and obstacles of educational administration, and possible solutions; conceptual 
development of global education, and changing trends that generate an impact on educational provision in 
the future; comparison of educational administrative systems in other countries; educational reform; study visit 
to educational organizations, with emphasis on the analysis of management systems and quality management.   
 
EDU  671  การวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา          3(3-0-6) 
              (Educational Planning and Resource Management)  
 การวิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาในภารกิจของ
สถานศึกษา ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงาน
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บริหารทั่วไป  รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อการระดมทรัพยากรในทองถ่ิน ตลอดจน
การบริหารความเสี่ยงดานการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา   
 Analysis on principles, concepts and theories of educational planning and resource allocation for school 
administration:  academic, budgeting and finance, human resources, and general administration; building good 
relationship between schools and communities for mobilization of local resources for usage in education; risk 
management related to educational resources management.  
 
EDU  672   การบริหารหลักสูตร การจัดการการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 
   (Management of Curriculum, Learning and Educational Quality Assurance) 
 ปรัชญาแนวคิดทางการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การ
ประเมินผลหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การ
ประเมินการสอน การวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา การนิเทศการศึกษาในโรงเรียน การพัฒนา การบริหารระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชเทียบเคียงกับการจัด
คุณภาพการศึกษาของประเทศอื่น 
 Philosophy and concept in education, curriculum theory, school curriculum development, 
implementation and assessment; standards of education and learning; learner–centered instruction; teaching 
evaluation; research for educational development; educational supervision in schools; development and 
management of education quality assurance system in schools; and comparison of the results of education 
quality assurance in schools to education quality management of schools in other countries. 
 
EDU  673    การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา      3(3-0-6)  
   (Human Resource Administration and Development in Education)  
 การจัดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สภาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพ ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  การ
คัดเลือก  การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เงินเดือน   คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืน 
ปญหาและแนวโนมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในประเทศไทย  
 Organization and development of teachers and support personnel systems according to  education 
profession standards; Council of Teachers and Education Personnel; professional ethics; personnel 
administrative system of teachers and education personnel; selection, development and performance appraisal; 
salary, compensation, welfare, and other benefits;  problems  and  trends in human resource administration 
and development in education in Thailand.  
 
EDU  674    การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจการนักเรียน    3(3-0-6) 
    (Administration of Educational Services and Student Affairs) 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบริการการศึกษาในสถานศึกษา งานแนะแนว  งานกิจการ
นักเรียน งานสวัสดิการนักเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร งานปกครอง และงานพัฒนานักเรียน 
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 Principles and conceptual framework of administration of educational services in schools; guidance 
and student affairs; student’s welfare; extra–curricula activities; system of caring, helping students, as well as 
students development. 
  
EDU  675   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา    3(3-0-6) 
    (Development of Educational Standards, Curriculum and Educational Quality) 
 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับตางๆ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ทั้งหลักสูตรแกนกลาง
และหลักสูตรทองถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช การประเมินผลหลักสูตร ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับการเรียนการ
สอน การประเมินการสอนและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
 Establishment of educational standards at different key stages; development of basic education 
curriculum, both at national and local levels; curriculum implementation, evaluation; relationship between 
curriculum and instruction; teaching evaluation; internal and external quality assurance. 
 
EDU  676    การบริหารการประกนัคณุภาพการศึกษา               3(3-0-6) 
          (Administration of Quality Assurance in Education)  
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  การใหความสําคัญกับวัฒนธรรมคุณภาพที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิการศึกษาไทย การกําหนดนโยบาย การ
วางแผน การวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถานศึกษาทุกระดับ  วิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐาน  ทั้งการ
ประกันคุณภาพภายใน ภายนอก การรับรองมาตรฐาน การฝกปฏิบัติวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานและการตรวจสอบจากองคกรภายนอก 
 Principles and conceptual framework of educational quality assurance; roles of administrators in 
educational quality assurance, recognition of quality culture affecting Thailand education achievement; 
development of school policy and planning, analysis of basic educational standards and indicators of 
educational institutions; methods of quality assessment and standards both internal and external; review of 
quality assessment report for approval, hands-on experience in system design for internal quality assurance at 
basic education institutes, and preparation for external quality assessment.  
 
EDU  677   ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา        3(3-0-6) 
    (Resources and Investment in Education) 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการลงทุนทางการศึกษา การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ การจัดสรรและ
การบริหารงบประมาณการศึกษา ประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณ การอุดหนุนผูเรียน ระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณการศึกษา การจัดระบบการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา 
 Principles and conceptual framework of investment in education;  mobilization of resources  from 
different sources; allocation and management of educational budget; effective budget utilization; student 
financial support; auditing system and evaluation of education budget utilization; school finance and 
accounting system. 
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EDU  679    กฎหมายการศึกษาสําหรับผูบริหาร         3(3-0-6)
   (Education Laws for Administrators) 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาแหงชาติ กฎ ระเบียบ  แนวทาง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายวาดวยการ
บริหารงานบุคคล เงินเดือน สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
การศึกษาเอกชน การอาชีวศึกษา การกระจายอํานาจไปยังการปกครองสวนทองถ่ิน และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
กับการจัดการศึกษา  
 Constitution and laws related to national education; rules, regulations and management practices of 
Ministry of Education; teaching profession and educational personnel laws; personnel administration laws, 
salary, welfare for teachers and school personnel; compulsory education, private education and vocational 
education laws, decentralization of authority to local administration; and  other laws related to education. 
 
EDU  680  นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีทางการบริหารจัดการการศึกษา    3(3-0-6) 
          (Innovation and Best Practices in Educational Administration and Management) 
 แนวคิดและวิธีการใหมๆ ในการบริหารจัดการการศึกษา การศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษานวัตกรรม และแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ถือเปนตัวอยาง การกําหนดเกณฑมาตรฐานเพื่อการประเมิน การนํานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีมาใชใน
การบริหารการศึกษา 
 Concepts and innovation in educational administration and management; study and analysis of case 
studies, innovation and exemplary practices; standard criteria for evaluation; implementation of innovation and 
exemplary practices in educational administration. 
 
EDU  681   จิตวิทยาประยุกตในการบริหารการศึกษา         3(3-0-6) 
          (Applied Psychology in Educational Administration) 
 แนวคิดเบื้องตนทางจิตวิทยาที่เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา การเขาใจ ธรรมชาติพื้นฐาน
ของมนุษย เทคนิคการบริหารคนประเภทตางๆ จิตวิทยาในการจูงใจ  การสรางมนุษยสัมพันธ  การบริหาร
ความเครียด  การบริหารความขัดแยง  การพัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหาร ความฉลาด
ทางอารมณ  การคิดเชิงบวกและการคิดสรางสรรค  การทํางานเปนทีม และการสื่อความหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
การบริหารเวลา   
 Basic concepts of psychology related to personnel management within educational settings;   
understanding basic human nature;  management techniques of various types of people;  psychology of 
motivation;  human relations building, stress management, conflict management; effective leadership 
development, emotional intelligence; positive thinking and creative thinking; effective team working and 
communication; time management. 
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EDU  682    จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษา    3(3-0-6) 
   (Professional Ethics for Educational Administrators) 
 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหาร การศึกษาเปรียบเทียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกับประเทศอ่ืน ๆ ศึกษาสภาพแวดลอมทางสังคมที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมดาน
จริยธรรมของผูบริหารและการพัฒนาจริยธรรม 
 Discipline, moral integrity and professional ethics for educational administrators; comparative study of 
those mentioned aspects; study of social environment affecting moral behavior of administrators and moral 
development. 
 
EDU  683   จิตวิทยาสําหรับครูและจิตวิทยาการเรียนรู     3(3-0-6) 
    (Psychology for Teachers and Learning Psychology) 
 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน  พัฒนาการพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กในวัยเรียน  โดยศึกษาทฤษฎี
จิตวิทยาการศึกษาและนําไปประยุกตใชเพื่อการเรียนการสอน  การวิเคราะหปจจัยท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและปจจัยท่ี
ตองแกไขท่ีมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน  จิตวิทยาแนะแนวการใหคําปรึกษา  จัดทํากรณีศึกษาเพื่อชวยเหลือเด็กใน
วัยเรียนใหปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมในยุคสังคมแหงการเรียนรู 
 Human behaviors and self development, learning behavioral development of school students  by 
studying theories of educational psychology and applying to learning and teaching; analysis on factors 
conducive to learning and correct factors related to student perception; guidance psychology and counseling 
conduct case study to help pupils in learning age to adapt themselves to environment in the learning society 
era. 
 
EDU  684  การวัดและการประเมินผลการศึกษา       3(3-0-6) 
    (Measurement and Evaluation in Education) 
 หลักการวัดและการประเมินผล  การวิเคราะหหลักสูตร  การจัดทําแผนการสอน  การสรางเคร่ืองมือวัดผล
การเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  การปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมือ  การใชเคร่ืองมือ  การใหระดับ
คาคะแนน  การประเมินหลักสูตรและการสอน  ฝกสรางเคร่ืองมือและนําไปใชในสถานการณจริง และแฟมสะสมงาน 
 Principles of measurement and evaluation in education, curriculum analysis, lesson plan preparation, 
construction of measurement tools which correspond to the aim of learning, improvement of the tools, use of 
the tools, scoring, the curriculum and teaching evaluation. Practice writing test items and use them in the 
real situation and portfolio.   
 
EDU  685    ความเปนครู            3(3-0-6) 
          (Teaching Professional) 
 ความสําคัญของวิชาชีพครู  บทบาทภาระหนาที่งานของครูลักษณะของที่ดี  เจตคติตอวิชาชีพครู  บุคคล
แหงการเรียนรูเปนผูนําทางวิชาการ  มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ตลอดจนมีความรูในกฎหมาย
การศึกษา  
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 Importance of teaching professional, role and task of teachers. Good characteristics of teachers, good 
attitude and a scholarly academic leadership, good ethics as teacher professional standard as well as good 
knowledge on education law. 
 
EDU  686   ประเด็นปจจุบันของการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 
      (Current Issues in Educational Administration)  
 การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูสอน ผูเรียน และผูทรงคุณวุฒิในหัวขอที่เปนประเด็นปจจุบัน
ของการการบริหารการศึกษา 
    Discussion and exchange of ideas among instructors, learners, and experts, of current issues in 
educational administration. 
 
 4.  วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ(แผน ข)                    
EDU  694    การศึกษาคนควาอิสระ                 6(0-18-9) 
             (Independent Study)  
 ศึกษาคนควาดวยตนเองในประเด็นหรือปญหาทางการบริหารการศึกษาหรือประเด็นที่เก่ียวของกับการ
บริหารการศึกษา โดยมีรูปแบบที่มีมาตรฐานทางวิชาการและภายใตการกํากับดูแลและแนะนําอยางใกลชิดจาก
อาจารยที่ปรึกษา นําเสนอรายงานตามขั้นตอนและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 Study a topic of one’s interest or problem in educational administration, or issues related to 
educational administration, by following academic standards and under close supervision of an advisor. Present 
a final report that follows regulations and procedures prescribed by Rangsit University. 
 
EDU  695    วิทยานิพนธ               12(0-36-18)  
        (Thesis) 
 วิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระดานการบริหารการศึกษา หรือประเด็นที่เก่ียวของกับการ
บริหารการศึกษาภายใตการควบคุมดูแล แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  การศึกษาและการจัดทํารายงานวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตามระเบียบและข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 Research and research finding presentation on topics pertaining or related to educational 
administration under supervision of an advisor.  A research study and report must follow regulations and 
procedures prescribed by Rangsit University. 
 
EDU  696    การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
    (Comprehensive Examination) 
 การสอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาบังคับหรืออาจจะสอบสัมภาษณเพิ่มเติมใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการ 
 Written examination of the major course work, and/ or an interview examination depending on 
decision made by the appointed program committee.  
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EDU  697    วิทยานิพนธ              36(0-108-54)  
       (Thesis) 
 วิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระดานการบริหารการศึกษา หรือประเด็นที่เก่ียวของกับการ
บริหารการศึกษาภายใตการควบคุมดูแล แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาและการจัดทํารายงานวิทยานิพนธให
เปนไปตามระเบียบและข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 Research and research finding presentation on topics pertaining or related to educational 
administration under supervision of an advisor. A research study and report must follow regulations and 
procedures prescribed by Rangsit University. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1. คําอธิบายโดยยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระ: ทําการศึกษาในประเด็นหรือปญหาทางการบริหารการศึกษาหรือประเด็นที่เก่ียวของ
ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 วิทยานิพนธ: ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เก่ียวของกับการบริหารการศึกษา 
ตามระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารย 
ที่ปรึกษา 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมที่สรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชใน      วงการศึกษาท่ี
เกิดประโยชนตอสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3. ชวงเวลา 
    วิทยานิพนธ  : แผน ก แบบ ก2 ภาคฤดูรอนชั้นปที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2   ชั้นปที่ 2 
   การศึกษาคนควาอิสระ : แผน ข ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปที่ 2  
 4. จํานวนหนวยกิต 
   วิทยานิพนธ:  
   แผน ก แบบ ก1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ2 ชั้นปที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปที่2 
    แผน ก แบบ ก2  ภาคการศึกษาฤดูรอนชั้นปที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปที่ 2  
   แผน ข การศึกษาคนควาอิสระ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปที่ 2 
 5.  การเตรียมการ 
  วิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระ 
   5.1 ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาประชุม สัมมนา เชิง

ปฏิบัติการ วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบ      
การวิจัย (บทที่ 1-3) 

   5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามองคประกอบการ
วิจัยตอที่ประชุมคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
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คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 20

   5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางวิทยานิพนธหรือการศึกษา
คนควาอิสระ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา  

  6. กระบวนการประเมินผล 
   6.1  สอบปากเปลาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตาม

แนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
   6.2 ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธหรือการศึกษาคนควาอิสระตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
   6.3 เผยแพรผลสรุปงานวิจัยโดยนักศึกษานําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการและ/หรือเผยแพรตีพิมพ

เปนบทความทางวิชาการ 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูบริหารการศึกษา 
 2. ผูบริหารสถานศึกษา 
 3. ครูและคณาจารย 
 4. วิทยากรทางการศึกษา 
 5. อาชีพอิสระดานการศึกษา 
 
สถานที่ติดตอ 
 คณะศึกษาศาสตร ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1275 
www.rsu.ac.th/education 
 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 


