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หลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

 

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) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)  : ศษ.ม. (หลกัสูตรและการสอน) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)  : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะศึกษาศาสตร�  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 การศึกษาเป�นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให�สามารถพัฒนาตนเองได�เต็มตามศักยภาพ ทั้งด�าน

ร�างกาย จิตใจ สติป�ญญา อารมณ� และสังคม ให�บุคคลมีความรู� ทักษะ ทัศนคติท่ีดีอันเป�นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต

อยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข เป�นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและการ เรียนรู�ตลอดชีวิต สามารถปรับตัวให�ทัน

ต�อการเปลี่ยนแปลงของโลกตามยุคสมัยได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

ความสําคัญ 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีบทบาทสําคัญในการผลิตบุคลากรครูมือ

อาชีพ และนักวิชาการศึกษาให�มีความรู�ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู� และการ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู� รวมทั้งการวัดและประเมินผล มีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต�างประเทศเพ่ือการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการศึกษาต�อในระดับสูง รวมทั้งมีความสามารถในการ

ใช�ความรู�ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู�เรียน ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองต�อความต�องการของสังคม และทิศ

ทางการพัฒนาประเทศโดยรวม 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสตูร 

 1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู�  

   1)  ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของหลักสูตรและการสอน  

   2)  ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของการศึกษาภาษา 

   3)  ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรให� 
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    เหมาะสมกับบริบททางการศึกษาของสังคมและท�องถ่ิน สามารถออกแบบการสอนและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู� ที่สอดคล�องกับลักษณะของผู�เรียนและความก�าวหน�าของเทคโนโลยี

สื่อสารและสารสนเทศ สามารถวิเคราะห�ประเด็นป�ญหาป�จจุบันทางด�านการศึกษาและนโยบาย

การศึกษา 

 2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารและการทํางานร�วมกับผู�อื่น การคิดเชิงระบบ การใช�

ความรู�ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู�เรียน รับผิดชอบต�อผู�เรียนและสังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู และพัฒนาตนเองอยู�เสมอ 

  3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยทางด�านหลักสูตรและการเรียนการสอน การศึกษาภาษา และนวัตกรรมการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา ประยุกต�ใช�วิธีวิจัย เพ่ือหาทางเลือกหรือคําตอบต�อประเด็นป�ญหาทางการศึกษาและ

นโยบายการศึกษาที่ได�ผ�านกระบวนการวิเคราะห�แล�ว 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน  วันเสาร� - วันอาทิตย�    เวลา 09.00 - 17.00 น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร และตามข�อบังคับของ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

  2. สําหรับแผน ก แบบ ก 1 ผู�สมัครต�องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการศึกษา และสาขา

ทางด�านภาษา และสาขาที่เก่ียวข�อง มีคะแนนเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.50 

 3. สําหรับแผน ก แบบ ก2 ผู�สมัครต�องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต� 2.00 ขึ้นไป 

 4. ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 5. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 6. ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1. ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� และอาจมีภาคฤดูร�อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได� ซ่ึงมี

ระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 6 สัปดาห�   

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 
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 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�

ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนือ่งจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U  หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I  หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํ านวยการหลักสูตรที่ รับ ผิดชอบรายวิชานั้น เห็นสมควรให� รอการวัดและ  

ประเมินผลไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษา
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รายวิชานั้นยังไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการ

ติดต�ออาจารย�ผู�สอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและ

ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน 

หรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�

ทั้งนี้ไม�เกิน 2 สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยัง

ไม�สามารถวัดและประเมินผลได�สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือ

สัญลักษณ� U แล�วแต�กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึง่ภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 1 

 1. ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ�และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�

มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ 

ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

   2.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เล็กทรอนิกส�ที่ เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   2.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 

   2.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   2.4  นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 3. ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  

 แผน ก แบบ ก 2 

 1.  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะ

รับปริญญา 

 2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

 3.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 
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   3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

   3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีอยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal Citation 

Index (TCI) หรือ 

   3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   3.4 นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4.  ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง    

        

  แผน ข  

 1.  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู�ด�วยข�อเขียน

และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนด

ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

 3. ตีพิมพ�หรือเผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 2 ลักษณะ ดังนี้ 

   ลักษณะที่ 1 ตี พิมพ� ในวารสารวิชาการหรือสิ่ งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิ เล็กทรอนิกส� ท่ี มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี

ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่

ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceeding) 

ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึงเป�นการ

นําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการพิจารณา

คัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน

ซึ่งประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมีกรรมการ

จากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

 4. ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ�)  หน�วยกิตตลอดหลักสูตร     36  หน�วยกิต 

   วิทยานิพนธ�                36 หน�วยกิต 

 2. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�)หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   36  หน�วยกิต  

   1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2) หมวดวิชาบังคับ           12 หน�วยกิต 
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   3) หมวดวิชาเลือก              12 หน�วยกิต 

       4) วิทยานิพนธ�                  12 หน�วยกิต 

 3. แผน ข (ศึกษารายวิชาและทําการศึกษาค�นคว�าอิสระ) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36  หน�วยกิต 

   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2)  หมวดวิชาบังคับ            12 หน�วยกิต 

   3)  หมวดวิชาเลือก            18 หน�วยกิต 

   4)  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                                           6 หน�วยกิต 

   5) การสอบประมวลความรู�          0 หน�วยกิต 

 *  หมวดวิชาเลือกแบ�งออกเป�น 3 กลุ�มวิชา คือ กลุ�มวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน กลุ�มวิชาการ

ศึกษาภาษา และกลุ�มวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses)    (ไม�นับหน�วยกิตรวม)  

  นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบ ไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตรวมของหลักสูตร การวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานใช�ระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ) 

วิชาเสริมพ้ืนฐานมีดังต�อไปนี้ 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                                         3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

EDU  504   ความรู�พ้ืนฐานทางการศึกษา             3(3-0-6) 

   (Foundations of Education) 

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)                                 12    หน�วยกิต 

  ให�นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข เรียนรายวิชาบังคับรวม 12 หน�วยกิต 

EDC  606  การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตร          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) 

 3. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)   

  ให�นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ�มวชิาใดวิชาหนึ่ง โดย  แผน ก แบบ ก 2 เลือก   4 รายวิชา 12 

หน�วยกิต และ แผน ข เลือกเรียน 6 รายวิชา 18 หน�วกิต 
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   1)  กลุ�มวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

                   (Development  of Curriculum and Instruction) 

EDC  621  ความเป�นครู                        3(3-0-6) 

   (Teacher as a Professional)  

EDC  622  การจัดการการเรียนรู�                           3(2-2-5) 

   (Learning Management) 

EDC  623   การศึกษาเชิงวิเคราะห�งานวิจัยด�านหลักสูตรและการสอน     3(1-4-4) 

   (Analytical Study of Research in Curriculum and Instruction) 

EDC  624    สัมมนาประเด็นป�ญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา      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    การจัดการห�องเรียนแบบเรียนร�วม          3(3-0-6) 

   (Inclusive Classroom Management) 

EDC  630  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ             3(3-0-6) 

   (Action Research) 

   2)  กลุ�มวิชาการศึกษาภาษา    

                   (Language Education) 

EDC  641  การพัฒนาและการใช�หลักสูตรการศึกษาภาษา            3(3-0-6) 

   (Language Education Curriculum Development and Implementation)     

EDC  642  การเรียนรู�ภาษาและกระบวนการรับรู�เรียนรู�        3(3-0-6) 

   (Language Learning and Cognitive Processes) 

EDC  643  วิธีการเรียนรู�และเทคนิคการสอน          3(3-0-6) 

   (Learning Styles and Teaching Techniques) 

EDC  644  ความสามารถในการสื่อสาร           3(3-0-6) 

   (Communicative Competence) 

EDC  645  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารสําหรับผู�เรียนทางภาษา     3(3-0-6) 

   (Information Communication Technology for Language Learners) 

EDC  646  การพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออก         3(3-0-6) 

   (Productive Language Skills Development) 
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EDC  647  เทคนิคในการปรับปรุงการพัฒนาทักษะภาษาเชิงรับรู�      3(3-0-6) 

   (Techniques for Improving Receptive Language Skills Development) 

EDC  648  การประเมินการใช�ภาษาตามสภาพจริง         3(3-0-6)

   (Authentic Assessment of Language Performance) 

EDC  649  ประเด็นด�านหลักสูตรการศึกษาภาษา         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)  กลุ�มวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

       (Measurement and Evaluation in Education) 

EDC  661    ทฤษฎีการวัดและการประเมิน           3(3-0-6) 

   (Theory of Measurement and Evaluation)                                 

EDC  662    นวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรู�ตามสภาพจริง      3(2-2-5) 

   (Innovation of Authentic Assessment in Educational Setting) 

EDC  663    การออกแบบงานวิจัยด�านการวัดผลและประเมินผล      3(2-2-5) 

    (Research Design in Measurement and Evaluation)  

EDC  664    สถิติประยุกต�ทางการศึกษา           3(2-2-5) 

   (Applied Statistics in Education) 

EDC  665    การสร�างมาตรวัดทางจิตวิทยา           3(2-2-5) 

   (Construction of Psychological Scaling)               

EDC  666    การวิจัยเชิงคุณภาพ             3(3-0-6) 

   (Qualitative Research Methodology)         

EDC  667    การวิเคราะห�ทางสถิติในงานการศึกษา         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) 

                                                                       

 4.  การปฏิบัติการสอนเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู  

        (Practicum for Teacher Certification) 

  * รายวิชาสําหรับผู�เรียนที่ไม�มีประสบการณ�การสอน และประสงค�จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

เป�นรายวิชาเพ่ิมจากจํานวนหน�วยกิต 36 หน�วยกิต 
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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) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

EDC  696     การศึกษาค�นคว�าอิสระ                      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  

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก 1 

(ทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ก แบบ ก 1 

(ทาํวทิยานพินธ�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

EDC 698  วิทยานิพนธ�                     12(0-36-18) 

          (Thesis) 

EDC 638  การปฏิบัติการสอน 1*              5(0-10-5) 

          (Practicum in Teaching I) 

                                 รวม   12  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

EDC 698  วิทยานิพนธ�                     12(0-36-18) 

          (Thesis) 

EDC 639  การปฏิบัติการสอน 2*              5(0-10-5)  

          (Practicum in Teaching II)                                                                                                                                                              

                                 รวม   12  หน�วยกิต 

                                                                               

ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก 1 

(ทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ก แบบ ก 1 

(ทาํวทิยานพินธ�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

EDC 698  วิทยานิพนธ�                       6(0-18-9) 

          (Thesis) 

                                 รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

EDC 698  วิทยานิพนธ�                       6(0-18-9) 

          (Thesis) 

                                 รวม   6  หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่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  หน�วยกิต 

EDC 638  การปฏิบัติการสอน 1*                5(0-10-5) 

          (Practicum in Teaching I)                  

ภาคการศึกษาที ่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  หน�วยกิต

EDC 638 การปฏิบัติการสอน 1*                 5(0-10-5) 

         (Practicum in Teaching I)                  

ภาคการศึกษาที ่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  หน�วยกิต 

EDC 639  การปฏิบัติการสอน 2*                5(0-10-5)  

          (Practicum in Teaching II)                                                                                                                                                                                    

ภาคการศึกษาที ่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  หน�วยกิต 

EDC 639  การปฏิบัติการสอน 2*                5(0-10-5)                          

          (Practicum in Teaching II)     
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก แบบ ก 2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

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

           (Thesis)  

                                    

 

 รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

EDC xxx   วิชาเลือก                            3(3-0-6) 

          (Elective)     

EDC xxx   วิชาเลือก                            3(3-0-6) 

           (Elective)     

                                    รวม   6   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

EDC 699  วิทยานิพนธ�                           3(0-9-4) 

                 (Thesis)  

 

 

                                    รวม   3   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 

EDC 696  การศึกษาค�นคว�าอิสระ               6(0-18-9) 

          (Independent Study) 

EDC 697  การสอบประมวลความรู�               0(0-0-0) 

          (Comprehensive Examination) 

                                    รวม    6  หน�วยกิต                                 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                           (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา          3(3-0-6) 

            (English for Graduate Studies)   

 หลักการอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ พัฒนาทักษะการอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษทาง

วิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวข�องกับผู�เรียน  

 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  ความรู�พื้นฐานทางการศึกษา          3(3-0-6) 

   (Foundations of Education) 

 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการศึกษา ธรรมชาติของการศึกษา ระบบการศึกษาไทย หลักสูตร การสอน การ

เรียนรู�และการประเมินผล อิทธิพลของป�จจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต�อผลสัมฤทธ์ิของผู�เรียนแต�ละคน  

แนวโน�มวิธีการและทฤษฎีการสอน 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 หน�วยกิต 

  ให�นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข เรียนรายวิชาบังคับรวม 12 หน�วยกิต 
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EDC  606  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร         3(2-2-5) 

   (Curriculum Design and Development) 

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรประเภทต�างๆ การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา บทบาทและหน�าท่ีผู�บริหารหลักสูตร ในการนําหลักสูตรไปใช� ป�จจัยและการจัดการท่ีส�งผลต�อ

การใช�หลักสูตร 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 การออกแบบการสอนเพ่ือพัฒนาผู�เรียนแบบองค�รวม ทั้ง

ด�านสติป�ญญา บุคลิกภาพ ศีลธรรมและจริยธรรม และความเป�นพลเมืองดี โดยให�สอดคล�องกับความสามารถของ

ผู�เรียน ฝ�กการออกแบบการสอน ทดลองใช�และปรับปรุง  

 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 หลักการเขียนโครงร�างงานวิจัย ปฏิบัติการเขียนโครงร�างการวิจัย 

กรณีศึกษางานวิจัยด�านการศึกษาและนําผลการวิจัยไปใช�เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและการสอน 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� การประเมินผลระหว�างเรียนและหลังเรียน หลักการ

สร�างและการใช�เครื่องมือในการวัดและประเมินผล การประเมินผลการเรียนรู�ตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ�ม

สะสมงาน  การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู� การประเมินผลการเรียนรู�อิงมาตรฐาน ฝ�กปฏิบัติการออกแบบและการ

สร�างเครื่องมือสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ให�เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท  

 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)                                            

            ให�นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ�มวิชาใด กลุ�มวิชาหนึ่ง ดังนี้ 

   -  แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียน 4 รายวิชา      12  หน�วยกิต 

   -  แผน ข เลือกเรียน 6 รายวิชา            18  หน�วยกิต 

    3.1 กลุ�มวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน   

             (Development of Curriculum and Instruction) 

EDC  621  ความเป�นคร ู                      3(3-0-6) 

   (Teacher as a Professional)  

 บทบาท หน�าที่ และภาระงานของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู หลักและแนวทางการ

พัฒนา การศึกษาที่ย่ังยืน การแก�ป�ญหาเฉพาะหน�า กฎหมายด�านการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพโดยผ�านกระบวนการ

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� และการจัดช้ันเรียน การเตรียมการ การดําเนินการ และการ

ประเมินผลการเรียนรู�การฝ�กปฏิบัติการทําแผนการจัดการเรียนรู� การสร�างบรรยากาศและปฏิสัมพันธ�ในชั้นเรียน  

 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   การศึกษาเชิงวิเคราะห�งานวิจัยด�านหลักสูตรและการสอน    3(1-4-4) 

   (Analytical Study of Research in Curriculum and Instruction) 

 การวิเคราะห�และสังเคราะห�งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพด�านหลักสูตรและการสอน หลักการเขียนบท

วิเคราะห�งานวิจัย ฝ�กการวิเคราะห� สังเคราะห� การเขียนและการนําเสนอบทวิเคราะห�งานวิจัย 

 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    สัมมนาประเด็นป�ญหาและนวัตกรรมทางการศึกษา      3(1-4-4) 

   (Seminar on Critical Issues and Innovations in Education) 

 การวิเคราะห�ประเด็นป�ญหา นวัตกรรมทางการศึกษา และผลกระทบต�อระบบการ ศึกษาและสังคม การ 
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เสนอทางเลือกในการแก�ป�ญหา 

 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

การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช�ในการเรียนการสอนให�เหมาะสมกับบริบทของ

หน�วยงาน การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม การฝ�กปฏิบัติการออกแบบการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษามาใช�ในการเรียนการสอน 

 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) 

 ทฤษฎีจิตวิทยาพ้ืนฐานที่เก่ียวข�องกับพัฒนาการมนุษย� จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

สังคมในบริบทโรงเรียน จิตวิทยาการให�คําปรึกษาแนะแนว วิธีการทางจิตวิทยาและประสิทธิผลของการใช�หลัก

จิตวิทยาในการแก�ป�ญหา 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 

การฝ�กปฏิบัติการเขียน รูปแบบการเขียน การออกแบบรูปเล�มหนังสือและเอกสารวิชาการ การตีพิมพ� เผยแพร� การ

ผลิตผลงานอยู�ในรูปของสื่อมาตรฐาน 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) 

 บทบาทของการศึกษาต�อการกําหนดรูปแบบของวัฒนธรรม ชีวิตความเป�นอยู�ของพลเมือง และการพัฒนา 
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ประเทศ  เปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู�ของประเทศในภูมิภาคต�างๆ 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    การจัดการห�องเรียนแบบเรียนร�วม               3(3-0-6)

   (Inclusive Classroom Management) 

 ความสําคัญ ความเป�นมา และหลักการของการจัดการห�องเรียนแบบเรียนร�วม วิธีการคัดกรองเด็กพิเศษ  

เครื่องมือในการคัดกรอง การวางแผนการจัดการเรียนรู�เพ่ือตอบสนองความแตกต�างระหว�างบุคคล การส�งเสริมการ

เรียนรู�ของผู�เรียนให�ได�รับการพัฒนาไปสู�ศักยภาพสูงสุด 

 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  การวจิัยเชิงปฏิบัติการ           3(3-0-6)

   (Action Research) 

 เทคนิคและกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห�ป�ญหาในการจัดการเรียนรู� ออกแบบงานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก�ป�ญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู� การศึกษาค�นคว�างานวิจัยในเชิง

ปฏิบัติการ นําเสนอโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู� และพัฒนาผู�เรียน 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 กลุ�มวิชาการศึกษาภาษา  

         (Language Education) 

EDC  641   การพัฒนาและการใช�หลักสูตรการศึกษาภาษา           3(3-0-6) 

   (Language Education Curriculum Development and Implementation)     

 ปรัชญาเชิงอุดมคติและค�านิยมทางสังคม ซึ่งเป�นป�จจัยกําหนดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาภาษา  

โครงสร�างและองค�ประกอบของหลักสูตรการศึกษาภาษาทั้งในภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง การวิเคราะห�หลักสูตร

การศึกษาภาษาที่เลือกเฉพาะ ป�จจัยในการพิจารณาการนําหลักสูตรการศึกษาภาษาไปใช�และประเด็นที่เก่ียวข�อง   

 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   การเรียนรู�ภาษาและกระบวนการรับรู�เรียนรู�       3(3-0-6) 

   (Language Learning and Cognitive Processes) 

 ลักษณะทางทฤษฎีของการรับรู�และเรียนรู�ภาษาของมนุษย� การรับรู�และเรียนรู�ภาษาท่ีหนึ่งและภาษาที่สอง 

ความรู�ในด�านการรับรู�และเรียนรู�การอ�านและการเรียนรู�ที่เกิดข้ึน การรักษาความรู�ในความจํา ความแตกต�างเชิง

บุคคลของการรับรู�เรียนรู� การรับรู�และเรียนรู�และยุทธวิธีการรียนรู�ทางภาษา        

 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   วิธีการเรียนรู�และเทคนิคการสอน         3(3-0-6) 

   (Learning Styles and Teaching Techniques) 

 ความสัมพันธ�ระหว�างวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนและเทคนิคการสอนของครูที่ผู�เรียนชอบมากกว�า  การปรับตัว

ของครูในการใช�วิธีการสอนที่ทําให�เกิดการสนับสนุนวิธีการเรียนรู�ของนักเรียน ทบทวนวิจัยท่ีเก่ียวข�องเรื่องวิธีการ

เรียนรู�ของผู�เรียนและเทคนิคการสอนของครู การฝ�กเชิงปฏิบัติการในเรื่องประสบการณ�ตรงของนักศึกษาใน

ความสัมพันธ�ระหว�างวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนและเทคนิคการสอนของครู 

 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) 

 ศึกษาและวิเคราะห�ลักษณะทางทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติของความสามารถในการสื่อสาร การประยุกต�ใช�

ความสามารถในการสื่อสารในการพัฒนาและในการนําไปใช�หลักสูตรภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง  ภาพรวมของ

ยุทธวิธีในการแสดงความสามารถในการสื่อสารท่ีใช�โดยผู�เรียน  ท้ังท่ีปรากฏในกรณีศึกษาหรือบริบทของการศึกษา

ภาษาในระดับในประเทศและต�างประเทศ 

 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    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสําหรับผู�เรียนทางภาษา        3(3-0-6) 

   (Information Communication Technology for Language Learners) 
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 หลักการ  ข�อคิด  และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู เพ่ือการสื่อสารสําหรับผู�เรียนทางภาษาในแง�

ของการทําให�ง�ายและการสนับสนุนการเรียนรู�ทางภาษา  เลือกศึกษาสื่อสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือการเรียนรู�  

เลือกเนื้อหาและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู�เรียน  ทบทวนวรรณกรรมวิจัยทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารสําหรับผู�เรียนทางภาษา 

 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) 

 ทฤษฎีของการพัฒนาทักษะภาษาในเชิงแสดงออกเป�นพฤติกรรม การทําให�ง�ายและสนับสนุนการพัฒนา

ทักษะการพูดและเขียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ที่เน�นปฏิสัมพันธ�เพ่ือสนับสนุนให�เกิดทักษะเป�าหมายและการ

ใช�ได�ตามจุดประสงค� ศึกษาลักษณะที่จะใช�แก�ไขและการทําการวิเคราะห�ภาษาที่ใช�ผิดในการใช�ทักษะที่แสดงออกเป�น

พฤติกรรม การประเมินทักษะที่แสดงออกเป�นพฤติกรรม ทบทวนงานวิจัยป�จจุบันท่ีเก่ียวกับการแสดงออกของทักษะ

ภาษาเป�นพฤติกรรม 

 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� การทําให�ง�ายและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการฟ�งและการอ�าน การ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู�ที่เน�นปฏิสัมพันธ�เพ่ือสนับสนุนให�เกิดทักษะเป�าหมายและการใช�ได�ตามจุดประสงค� ศึกษา

ลักษณะที่จะใช�แก�ไขเพ่ือสนับสนุนและปรับปรุงภาษาในกระบวนการรับรู�ให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน การประเมินทักษะ

ภาษาที่รับรู� ทบทวนงานวิจัยป�จจุบันที่เก่ียวกับภาษาที่รับรู� 

 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  การประเมินการใช�ภาษาตามสภาพจริง        3(3-0-6)

   (Authentic Assessment of Language Performance) 

 ทฤษฎีการวัด, ประเมินและการประเมินโดยรวมที่ใช�ประยุกต�กับการศึกษาภาษา  ศึกษาการประเมินโดยรวม

ประเภทต�างๆ ในส�วนที่เก่ียวกับพฤติกรรมทางภาษาท่ีเป�นเป�าหมายท่ีถูกกําหนดโดยจุดประสงค�การใช�ภาษา บริบท

การสื่อสารทางภาษา ซึ่งเป�นป�จจัยกําหนดการประเมินตามสภาพจริง ออกแบบวิธีการประเมินตามสภาพจริงและ
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กําหนดเกณฑ�การประเมินการใช�ภาษาตามสภาพจริงให�สอดคล�องกับระดับความสามารถทางภาษาท่ีต�องการ ฝ�ก

ปฏิบัติการประเมินการใช�ภาษาตามสภาพจริงในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนวรรณกรรมวิจัยป�จจุบันที่

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  ประเด็นด�านหลักสูตรการศึกษาภาษา             3(3-0-6) 

   (Curriculum Issues in Language Education) 

 ศึกษาและวิเคราะห�ประเด็นด�านหลักสูตรการศึกษาภาษา สํารวจในเชิงลึกกรณีศึกษาหลักสูตรการศึกษา

ภาษาในระดับโรงเรียนและช้ันเรียน หัวข�อเลือกศึกษาท่ีเก่ียวกับการออบแบบหลักสูตร การพัฒนา การนําไปใช�และ

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 พัฒนาการล�าสุดและแนวโน�มในวงการ

การศึกษาภาษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สํารวจในเชิงลึกในประเด็นจุดประสงค�ของหลักสูตร การใช�

เนื้อหาประกอบต�างๆ กระบวนการการใช�และการประเมิน ประเด็นการศึกษาภาษาในแง�การวางแผนและนํานโยบาย

ไปสู�การปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาครูตามลักษณะของวิชาชีพที่ระดับโรงเรียน  

 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 กลุ�มวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

         (Measurement and Evaluation in Education)  

EDC  661    ทฤษฎีการวัดและการประเมิน          3(3-0-6) 

   (Theory of Measurement and Evaluation)                                 

 ทฤษฏีการวัดแบบด้ังเดิม  ทฤษฎีการตอบสนองข�อสอบ ทฤษฎีการสรุปอ�างอิง การวัดแบบอิงกลุ�ม การวัด

แบบอิงเกณฑ� การสร�างและใช�เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา คะแนนและความหมายของคะแนน 
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 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   นวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรู�ตามสภาพจริง     3(2-2-5) 

   (Innovation of Authentic Assessment  in  Educational Setting) 

 ธรรมชาติของการวัดและการประเมินผล บทบาทหน�าท่ีของการวัดและการประเมินผล รูปแบบและประเภท

ของเครื่องมือที่ใช�ประเมินผลการเรียนรู�ตามสภาพจริง การสร�างเครื่องมือที่ใช�ประเมินผลตามสภาพจริง การ

ตรวจสอบเครื่องมือ แนวทางการประยุกต�ใช� การฝ�กออกแบบและสร�างเครื่องมือ 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    การออกแบบงานวิจัยด�านการวัดผลและประเมินผล     3(2-2-5) 

   (Research Design in Measurement and Evaluation)  

 รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวัดและประเมินผล สถิติเพ่ือการวิจัย 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    สถิติประยุกต�ทางการศึกษา          3(2-2-5) 

   (Applied Statistics in Education) 

 ความหมายและประเภทของสถิติ การแจกแจง การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติบรรยายและสถิติ การเลือกใช�

สถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัย การวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป การนําเสนอผลการวิเคราะห�และการแปล

ความหมายข�อมูล 

 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    การสร�างมาตรวัดทางจิตวิทยา          3(2-2-5) 

   (Construction of Psychological Scaling)                                     

 ธรรมชาติและนิยามของตัวแปรทางจิตวิทยา เทคนิคการวัดตัวแปรทางจิตวิทยาเก่ียวกับเชาวน�ป�ญญาเจตคติ 

ค�านิยม การรับรู� ความเชื่อ ความสนใจและบุคลิกภาพ เทคนิคการวิเคราะห�คุณภาพมาตรวัดทางจิตวิทยา เทคนิค

การวิเคราะห�องค�ประกอบ การฝ�กปฏิบัติการสร�างมาตรวัดทางจิตวิทยา 

 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 เทคนิคการเลือกตัวอย�าง การเก็บ

รวบรวมข�อมูล การวิเคราะห�ข�อมูล การแปลผลและการสรุป 

 Qualitative research types and design; case study, techniques for selecting research participants, data 

collection, analysis, interpretation and results discussion. 

 

EDC  667    การวิเคราะห�ทางสถิติในงานการศึกษา        3(3-0-6) 

   (Statistical Analysis in Education)                              

 ทฤษฎีการประมาณการ การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห�การถดถอยอย�างง�ายและ

ซับซ�อน การวิเคราะห�ความแปรปรวนร�วม การวิเคราะห�เส�นทาง การวิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป การ

นําเสนอผลการวิเคราะห�และการแปลความหมายข�อมูล 

 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 ตัวอย�างการประเมินโครงการ การกําหนดตัวบ�งช้ีผลของโครงการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมทั้งการนําเสนอผลการประเมินโครงการ  

 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 หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ระบบการประกันคุณภาพ

ความสัมพันธ�ระหว�างระบบการประกันคุณภาพเครื่องมือในการประเมิน การใช�ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ

ผลผลิตทางการศึกษา และประสิทธิภาพของบุคลากรที่เก่ียวข�อง  

 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) 

 งานวิจัยที่เก่ียวข�อง การวิเคราะห�ป�ญหาทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และผลกระทบต�อระบบ 
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การศึกษาและสังคม และการเสนอทางเลือกในการแก�ป�ญหา  

 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 ภายใต�การดูแลของอาจารย�นิเทศ และอาจารย�พ่ีเลี้ยง การวิจัยใน

ชั้นเรียน การสัมมนา และการรายงานผลการจัดการเรียนรู�และการพัฒนาผู�เรียน 

 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 ภายใต�การดูแลของอาจารย�นิเทศ และอาจารย�พ่ีเลี้ยง การวิจัยใน

ชั้นเรียน การสัมมนา และการรายงานผลการจัดการเรียนรู�และการพัฒนาผู�เรียน 

 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  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                                         6(0-18-9) 

   (Independent Study) 

 รายงานการศึกษาวิจัยหัวข�อด�านหลักสูตรและการสอนในรูปแบบงานวิจัยภายใต�การแนะนําของอาจารย�ที่

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) 

 สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนข. สอบข�อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาบังคับและ/หรืออาจจะสอบ

ปากเปล�าเพ่ิมเติมให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 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 ภายใต�การแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� 
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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

หัวข�อที่ผู�เรียนสนใจ ภายใต�การแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� 

 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.  

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ�  

 1. คําอธิบายโดยย�อ 

  วิทยานิพนธ� :  

  วิจัยประเด็นที่เก่ียวข�องกับหลักสูตรและการสอน และนําเสนอผลการวิจัย ตามรูปแบบมาตรฐาน

รายงานการวิจัย ตามระเบียบขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา 

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  เป�นงานวิจัยหรือการศึกษาค�นคว�าที่สร�างสรรค�ได�องค�ความรู�ใหม�นําไปใช�ในวงการศึกษา ที่ เกิด 

ประโยชน�ต�อสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม  จริยธรรม ความรู� ทักษะทางป�ญญา ทักษะ

ความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 3. ช�วงเวลา 

  วิทยานิพนธ�:  

   แผน ก 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นป�ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นป�ที่ 2  

             แผน ก 2 ภาคการศึกษาที่ 2   ชั้นป�ที่ 1 และภาคศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นป�ที่ 2 

 4. จํานวนหน�วยกิต 

   วิทยานิพนธ� 36 หน�วยกิต (4 ภาคการศึกษา) สําหรับแผน ก 1 

   วิทยานิพนธ�  12  หน�วยกิต (3 ภาคการศึกษา) สําหรับแผน ก 2 

 5. การเตรียมการ 

  วิทยานิพนธ� 

   5.1  ผู�อํานวยการหลักสูตรและคณาจารย�ในหลักสูตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให�นักศึกษา 

    เพ่ือวิพากษ�เค�าโครงวิทยานิพนธ�ตามองค�ประกอบการวิจัย  

   5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงร�างวิทยานิพนธ�ตามองค�ประกอบการวิจัย (บทที่ 1-3)  ต�อที่ 

    ประชุมคณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   5.3 นักศึกษารับข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงร�างการวิจัยและทําการวิจัย 

    ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา    
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 6. กระบวนการประเมินผล 

   6.1 สอบปากเปล�าวิทยานิพนธ� โดยคณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังตามแนวปฏิบัติของบัณฑิต

วิทยาลัย 

   6.2 ปรับปรุงแก�ไขวิทยานิพนธ�ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 

   6.3 สําหรับวิทยานิพนธ� นักศึกษาต�องเผยแพร�ผลงานวิจัย โดยการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ

และ/หรือเผยแพร�ตีพิมพ�เป�นบทความวิชาการในวารสาร 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  ครูในสถานศึกษา 

 2. ศึกษานิเทศก�เขตพ้ืนที่การศึกษา  

 3. นักการศึกษาและนักวิจัย  

 4. นักออกแบบหลักสูตรและการสอนในวิชาหลัก   

 5. นักวัดและประเมินผล  

 6. นักพัฒนาหลักสูตรให�แก�ศูนย�ฝ�กอบรม/สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในองค�กรธุรกิจ 

 7. นักสื่อสารมวลชนด�านการศึกษา 

 8. อาชีพอิสระธุรกิจด�านการศึกษา 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะศึกษาศาสตร� ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน� (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลกัหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 1275, 1276 

www.rsu.ac.th/education 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน              

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
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