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หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา   
 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Education Program in Educational Studies 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Education (Educational Studies) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ศษ.ด.(การศึกษา) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : Ed.D.(Educational Studies) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยครูสุริยเทพ  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (Educational Studies) เปนหลักสูตรท่ีออกแบบข้ึนโดยมี
ลักษณะเปนสหวิทยาการ ท่ีครอบคลุม ผสมผสาน และบูรณาการศาสตรตางๆ อันประกอบดวย ปรัชญา จิตวิทยา 
สังคมจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม  ท่ีเปนพลวัต เชื่อมโยงเขากับ ปรัชญา 
หลักการ และทฤษฎีทางการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล การบริหารจัดการความรู นโยบายและกลยุทธการบริหารองคกรทางการศึกษา การบริหารความ
เสี่ยงในการดําเนินการดานการศึกษา หลักการ แนวคิด และวิธีการการทําวิจัยเขาดวยกันโดยเตรียมพรอมผูบริหาร
ทางการศึกษา และนักการศึกษาในการเปนขุมกําลังพัฒนา ตอยอดสังคมแหงการเรียนรู ในการบริหารจัดการ
การศึกษา การแกปญหาทางการศึกษา ตลอดจนการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู ท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรม คุณธรรม สูความเปนเลิศทางการศึกษา 
 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เปนหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนนักวิจัยการศึกษามือ
อาชีพท่ีมีจริยธรรมและคุณธรรม เปนผูนําทางดานวิชาชีพและวิชาการท่ีใชการวิจัยเปนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคการปฏิรูปการศึกษา มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เห็นความเชื่อมโยงของมิติตางๆ 
ทางดานนโยบายการศึกษาของชาติ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ รวมท้ังการเปนสังคม
นานาชาติ ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีออกแบบสําหรับผูเรียนท่ีประสงคท่ีจะเปนครูผูสอน นักการศึกษา นักวิจัยการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูสอนระดับอุดมศึกษา และผูประกอบการทางการศึกษา 
 
ความสําคัญ 
 นโยบายรัฐบาลท่ีใหสถาบันอุดมศึกษาทําหนาท่ีสรางทรัพยากรบุคคลระดับสูงในสาขาวิชาชีพตางๆ 
รวมท้ังสรางผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาการและพัฒนาประเทศเพ่ือแขงขันกับนานาชาติได
โดยเฉพาะในยุคสังคมฐานความรู จําเปนตองมีการเตรียมการวางแผนผลิตบุคลากรระดับสูงเพ่ิมข้ึน ใหเพียงพอตอ
ความตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และการปฏิรูปการศึกษา  
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 จากการศึกษาสภาพการศึกษาและสังคมปจจุบันพบวาความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ เปนปจจัยท่ีเรงขับเคลื่อนสังคมเขาสูสังคมฐานความรู ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรง
ตอรูปแบบ วิธีการ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของชาติและการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนท้ัง
ความหวังและท่ีพ่ึงของสังคมในดานความรู ปญญา เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม การศึกษาทุกระดับจึงตองปฏิรูปตนเองในหลายๆ ดาน ท้ังการปรับปรุงหลักสูตร วิธีการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผล ประสิทธิภาพการบริหาร การพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณวุฒิ คุณธรรม และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการในการปฏิรูปการศึกษา และเพ่ือรองรับความตองการ
ของผูเรียนระดับอุดมศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน  
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยรังสิตโดยวิทยาลัยครูสุริยเทพจึงเห็นความจําเปนในการดําเนินการหลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต   เพ่ือสรางทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงใหสอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาอุดมศึกษาและการศึกษาของชาติ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมีลักษณะดังนี้ 
 1. เปนผูมีความสามารถในการทําวิจัยการศึกษาในประเด็นท่ีมีความสําคัญในปจจุบันท่ีระบุไว สําหรับ
บริบทการศึกษาของประเทศไทย  สามารถเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงานดานการศึกษาใน
บริบททางสังคมไทย  เพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพได 
 2. มีความรูในหลักการและแนวปฏิบัติทางการศึกษาท่ีเปนปจจุบัน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัย  การพัฒนาองคการ การวางแผนและการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 3. มีทักษะในการแสวงหาความรูเชิงลึก การสรางองคความรูใหมทางการศึกษา รวมท้ังการจัดการ
ความรู เพ่ือสรางความกาวหนาใหวงการศึกษาของประเทศไทย โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเปน
เครื่องมือและใชการวิจัยเปนฐาน 
 4. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และมุงม่ันในการพัฒนาการศึกษาโดยใชภูมิปญญาไทย เคารพความคิดเห็น
ท่ีแตกตาง  สามารถบริหารจัดการความขัดแยง และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

1. ผูสมัครสําเร็จการศึกษาปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
ขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร ตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

2. หลักสูตรแบบ 1.1  แบบทําดุษฎีนิพนธ ผูสมัครสําเร็จการศึกษาปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิชา
ตางๆ และผานการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทมากอน  

3. หลักสูตรแบบ 2.1  แบบศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ คุณสมบัติของผูสมัครคือ 
3.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาโททางการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ และ 

  3.2 ไมไดทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท หรือ  
  3.3 สําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาอ่ืนๆ และมีความตองการจะประกอบอาชีพทางการศึกษา  
 4. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 5. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 6. ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
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การจัดการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค 
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 3 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร - อาทิตย  เวลา 08.00 - 18.00  น.   
          
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 วิทยาลัยครูสุริยเทพ ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน(ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและประเมินผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระทํา โดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีเห็นวาเวลา
ศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades) และสัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ ดังตอไปนี้ 

  5.1 ระดับข้ันมี 6 ระดับ ดังตอไปนี้ 
    ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A    ดีเยี่ยม    4.0 
     B+   ดีมาก   3.5 
     B    ดี    3.0 
     C+   พอใช   2.5 
     C   ออนมาก  2.0 
     F   ตก    0.0 
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  5.2 สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
S หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม

ได 
   U  หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
   W  หมายความวา  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติให

ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลา
พักการศึกษา 

   I  หมายความวา  การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอนโดยความเห็น
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอนเนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใด
นักศึกษาตองดา เนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ
รายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและประเมินเพ่ิมเติมภายใน 3 สัปดาห ในกรณี
ท่ีมีเหตุอันควรอาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจ
อนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและ
ประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U 
แลวแตกรณีทันที 

   IP  หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IPจะกระทํา ได
เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชา
โครงงานท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่ งภาค
การศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานใน
รายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือ
สัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. หลักสูตรแบบ 1.1  
  1.1 ไดสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
  1.2 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ 

และไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับ
ปริญญา 

  1.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 2 เรื่อง 
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  1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

  1.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 2.  หลักสูตรแบบ 2.1 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ และไดสอบผานเกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 

  2.2 ไดสอบผานการสอบวัด คุณ สมบั ติ  (Qualifying Examination) เพ่ื อเปน  ผู มี สิทธิ์ ขอทํ า
วิทยานิพนธ 

  2.3 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00 
  2.4 ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได 

  2.5 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 

  2.6 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  2.7 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แบบ 1.1 (ทําเฉพาะดุษฎีนิพนธ) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48 หนวยกิต 
  นักศึกษาท่ีศึกษาในโครงสรางแบบ 1.1 สามารถเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกในโครงสรางแบบ 2.1 
ไดหากมีความประสงค โดยตองไดรับความเห็นชอบจากหลักสูตรฯ 
     1) หมวดดุษฎีนิพนธ        48 หนวยกิต 
 2. แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ) จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ         6  หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก         6 หนวยกิต 
     4) หมวดดุษฎีนิพนธ        36 หนวยกิต 
 
รายช่ือวิชาในหลักสูตร                           
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Foundation Courses) (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  สําหรับผูท่ีไมไดจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
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การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของ
หลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
           จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  600  ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (Preparatory English for Graduate Students) 
ENL  601  ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                                  3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
ECI  501  ความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา                                                         3(3-0-6)  
   (Foundation of Education) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ            6  (หนวยกิต) 
  สําหรับนักศึกษาแบบ 2.1 
EDD  701  การวิจัยข้ันสูงและสถิติประยุกตทางการศึกษา                  3(3-0-6)   
   (Advanced Research and Applied Statistics in Education) 
EDD  702  ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา        3(3-0-6)  
   (Philosophy, Concepts, and Theories in Education) 
 
 3.   หมวดวิชาเลือก            6  (หนวยกิต) 
  สําหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาจากวิชาเลือกกลุมท่ี 1 จํานวน  1 รายวิชา 3 
หนวยกิต และจากวิชาเลือกกลุมท่ี 2 จํานวน 1 รายวิชา 3  หนวยกิต 
   3.1 วิชาเลือกกลุมท่ี 1 วิชาดานการบริหารการศึกษา        
EDD  704  ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา              3(3-0-6) 
   (Leadership on Educational Administration) 
EDD  705  นโยบายและกลยทุธการบริหารองคกรทางการศึกษา       3(3-0-6) 
   (Policy and Educational Organizational Administration Strategy) 
EDD  706  การวัดและการประเมินผลการศึกษา          3(3-0-6) 
   (Measurement and Evaluation in Education) 
EDD  707  การบริหารกิจการนักเรียน                        3(3-0-6) 
   (Administration of Student Affairs) 
EDD  708  การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา                                           3(3-0-6) 
   (Administration of Quality Assurance in Education) 
EDD  709  จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษา        3(3-0-6) 
   (Professional Ethics for Educational Administrators) 

3.2 วิชาเลือกกลุมท่ี 2 วิชาดานหลักสูตรและการสอน 
EDD  710  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู               3(3-0-6)            
   (Research for Learning Development) 
EDD  711  การจัดการการเรียนรู                                3(3-0-6) 
   (Learning Management) 
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EDD  712    จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับครู    3(3-0-6)
   (Psychology, Virtue, Morality and Teacher Professional Ethics) 
EDD  713  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร              3(3-0-6) 
   (Educational Philosophy and Curriculum Development)   
EDD  714  ภาษาและวัฒนธรรม ความเปนครู                     3(3-0-6) 
   (Language and Culture for Professional Teachers) 
EDD  715  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                           3(3-0-6)    
   (Innovations, Information and Communication Technology in Education)      
 

4. หมวดดุษฎีนิพนธ     
4.1 สําหรับนักศึกษาแบบ 1.1            48  หนวยกิต 

EDD  703  การสอบวัดคุณสมบัติ                0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
EDD  799  ดุษฎีนิพนธ               48(0-144-72) 
   (Thesis) 
  4.2 สําหรับนักศึกษาแบบ 2.1          36  หนวยกิต 
EDD  703  การสอบวัดคุณสมบัติ                0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
EDD  798  ดุษฎีนิพนธ            36(0-108-54) 
   (Thesis) 
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แผนการศึกษา 
 จัดการเรียนการสอนแบบ Module system 

ช้ันปท่ี 1 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
EDD 799     ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)      8(0-24-12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม   8  หนวยกิต 
  

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

EDD 799     ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)      8(0-24-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม   8  หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
EDD 702    ปรัชญา แนวคิด และ 

ทฤษฎีทางการศึกษา 
(Philosophy, 
Concepts, and 
Theories in 
Education) 

3(3-0-6) 

EDD xxx     วิชาเลือก (1)                             
(...................) 

3(3-0-6) 

EDD 798     ดุษฎีนิพนธ 
(Dissertation)          

2(0-6-3) 

รวม     8  หนวยกิต      
  

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

EDD 701 การวิจัยข้ันสูงและสถิติ
ประยุกตทางการศึกษา 
(Advanced Research 
and Applied 
Statistics in 
Education) 

3(3-0-6) 

EDD xxx     วิชาเลือก (2)                             
(...................) 

3(3-0-6) 

EDD 798     ดุษฎีนิพนธ 
(Dissertation)          

2(0-6-3) 

รวม     8  หนวยกิต      
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ช้ันปท่ี 2 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
EDD 703    การสอบวัดคณุสมบัติ                 

 (Qualifying Examination)  
0(0-0-0)   

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

  
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

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

 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
EDD 703    การสอบวัดคณุสมบัติ                 

 (Qualifying Examination)  
0(0-0-0)   

EDD 798    ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)      8(0-24-12) 
รวม     8  หนวยกิต 

  
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

EDD 798     ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)      8(0-24-12) 
รวม     8  หนวยกิต 

 

 
 

ช้ันปท่ี 3 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
EDD 799     ดุษฎีนิพนธ 

(Dissertation)      
8(0-24-12) 

รวม     8  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
EDD 799     ดุษฎีนิพนธ 

(Dissertation)      
8(0-24-12) 

รวม     8  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
EDD 798     ดุษฎีนิพนธ 

(Dissertation)      
8(0-24-12) 

รวม     8  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
EDD 798     ดุษฎีนิพนธ 

(Dissertation)      
8(0-24-12) 

รวม     8  หนวยกิต 
 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                   (ไมมีหนวยกิต) 
   สําหรับผูท่ีไมไดจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา                       
ENL  600  ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
   (Preparatory English for Graduate Students) 
 คําศัพท โครงสรางไวยากรณท่ีจําเปน สําหรับทําความเขาใจบทอานท่ีซับซอนในระดับบัณฑิตศึกษา กล
ยุทธทางภาษาในการพัฒนาทักษะการฟง การอาน การนําเสนอความคิดเห็นและขอโตแยงพรอมดวยเหตุผล
สนับสนุนผานการพูดและการเขียนในหัวขอท่ีหลากหลาย 
 Essential vocabulary, structure for understanding complex texts at a graduate level, 
strategies in developing listening, reading, and presenting arguments and counter arguments, 
orally and in writing, on a wide range of topics.  
 
ENL  601  ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ     3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
 การวิเคราะหภาษาและองคประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ และการฝกภาคปฏิบัติ 
การจัดระบบเนื้อหาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 11 

 Analysis of language use and elements of a good academic presentations, strategies and 
practices in researching and organizing content as well as delivering effective academic 
presentations. 
 
ECI 501 ความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา         3(3-0-6) 
   (Foundation of Education)   
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพ้ืนฐานทางการศึกษา ทฤษฎี และปฏิบัติการทางการศึกษา  ความหมายทางการ
ศึกษา ระบบการศึกษา ปรัชญากับการศึกษา จิตวิทยากับการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การ
ประเมินผลการเรียนรู  อิทธิพลของปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน  แนวโนม
วิธีการและทฤษฎีการสอน การเมืองและนโยบายทางการศึกษา และวิชาชีพทางการศึกษา 
 Foundation of education; theories and practices in education; educational perspectives; 
educational systems; philosophy of education; educational psychology; curriculum 
development; learning management; assessment; factors of psychological and sociological 
influences on individual learning achievement; trends of pedagogy; politics and policies in 
education; education as a profession. 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ              6   หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาแบบ 2.1  
EDD  701  การวิจัยข้ันสูงและสถิติประยุกตทางการศึกษา     3(3-0-6)  
   (Advanced Research and Applied Statistics in Education) 
 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห แนวคิด หลักการ และแนวปฏิบัติในการทํางานวิจัยในสาขาการศึกษา การ
ประเมิน การกําหนดปญหา การเลือกหัวขอ การสรางจุดประสงคของการวิจัย หลักการการออกแบบการวิจัยทาง
การศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การใชสถิติประยุกตและสถิติ
วิเคราะหท่ีเหมาะสมกับแผนการวิจัยทางการศึกษา การแปลผลขอมูล การรายงายผลวิจัย และผลลัพธของงานวิจัย
ทางการศึกษาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของจรรยาของนักวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย  
 Examining, analyzing, synthesizing different types of research concepts, principles, and 
practices in the field of Education; evaluation and specification of relevant problems  issues and 
topics in the disciplines to develop research objectives; research methodology,  data collection; 
appraising and practicing research methods both in qualitative and quantitative with advanced 
statistics; ethical and accountable evidence-base practice and strategies for interpreting, 
reporting research findings and educational outcomes. 
 
EDD  702  ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา      3(3-0-6)  
   (Philosophy, Concepts, and Theories in Education) 
 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา วิวัฒนาการทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน การจัดการการเรียนการ การประเมินทางการศึกษา การนําไปประยุกตใช 
 Philosophy, concepts, and theories in Education; evolution of education; educational 
innovations; education for sustainable development; educational and learning management; 
educational evaluation; applications of philosophy, concepts, and theories in education. 
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 3. หมวดวิชาเลือก 
  สําหรับนักศึกษาแบบ 2.1 ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือกจากวิชากลุมท่ี 1 จํานวน 1 วิชา  
3  หนวยกิต และกลุมท่ี 2  จํานวน  1 วิชา  3  หนวยกิต  
   3.1 วิชาเลือกกลุมท่ี 1 วิชาดานการบริหารการศึกษา  
EDD  704   ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา       3(3-0-6)  
   (Leadership on Educational Administration) 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผูนํา ภาวะผูนํา การระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษา การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหจัดการการเรียนรูของผูเรียนใหเติบโตเต็มตาม
ศักยภาพ การบริหารงานระบบเครือขาย การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพ่ือน
รวมงาน ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน และทองถ่ิน  
 Global and social change; change agent; leader attributes; leadership; resources 
mobilization; educational supervision; mentoring for student potential development; network 
management; risk and conflict management; relationship and interaction with colleagues; 
relationship with community and locals. 
 
EDD  705  นโยบายและกลยุทธการบริหารองคกรทางการศึกษา    3(3-0-6)  
   (Policy and Educational Organizational Administration Strategy) 
 การกําหนดนโยบาย และแผนกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพ่ือคุณภาพและความเปนเลิศ การบริหาร
องคการ สํานักงาน และองคคณะบุคคล นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และ
ผูบริหารสถานศึกษา การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 
 Policy making and strategy for excellent academic management and development; 
organization, workplace and personnel management; innovation and information technology for 
learning management; human resources management; administrative management, financial, 
purchasing, and building maintenance; legal issues related to educators in educational 
administration; effective planning for efficiency in educational administration. 
 
EDD  706  การวัดและการประเมินผลการศึกษา       3(3-0-6)  
   (Measurement and Evaluation in Education) 
 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล ประเภทของการวัดและประเมิน การออกแบบ การสรางเครื่องมือ และนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาผูเรียน  
 Principles, concepts, measurement and evaluation of learning achievement; practices of 
testing and evaluation; design of measurement tools; use of evaluation and measurement 
results to improve student learning. 
 
EDD  707  การบริหารกิจการนักเรียน         3(3-0-6)  
   (Administration of Student Affairs) 
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 บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหรูจักการจัดการและคิด
เปน บริหารจัดการใหเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน บริหารจัดการใหเกิดการดูแลชวยเหลือผูเรียน  
 Extra–curricular activities management and student activities for student potential 
development in enhancing student thinking system; life skills management and student support. 
 
EDD  708  การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา                                         3(3-0-6)  
   (Administration of Quality Assurance in Education) 
 หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก การกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
 Principles and quality assurance process and system; internal and external quality 
assessment; monitoring in educational quality assurance. 
 
EDD  709  จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษา                                    3(3-0-6)  
   (Professional Ethics for Educational Administrators) 
 จิตวิญญาณ อุดมการณของผูบริหาร ความเปนผูบริหารมืออาชีพ หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตย
สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุ
สภากําหนด  
 Spirit and ideology of educational administrator; professionalism in educational 
administrator; good governance and virtue, morality and ethics for educational institution 
administrators and education administrators according to the Teachers’ Council of Thailand 
(KHURUSAPHA). 
 
   3.2 วิชาเลือกกลุมท่ี  2 วิชาดานหลักสูตรและการสอน 
EDD  710  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู         3(3-0-6)  
   (Research for Learning Development)   
 หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การ
ออกแบบการวิจัย  กระบวนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
และสถิติเพ่ือการวิจัย  หลักการเขียนโครงรางงานวิจัย  ปฏิบัติการเขียนโครงรางการวิจัย  งานวิจัยดานหลักสูตร
และการสอน  และการนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู 
 Principles and methodology in quantitative and qualitative research; classroom action 
research; research design; research methodology; population and samples; research instrument; 
research statistics; research proposal development; research in curriculum and instruction; use 
of research results to improve student learning. 
 
EDD  711  การจัดการการเรียนรู                                                         3(3-0-6)  
   (Learning Management) 
 ทฤษฎี หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา 
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การสรางบรรยากาศในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และแกไข
ปญหา  สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลจริง 
 Theories, principles, concepts, and practices in learning management plans; 
management and environment for learning; integration of inclusive education; classroom 
management; in-school learning center development; learning atmosphere management for 
learners, critical thinking, creative thinking, problem solving; practices for effective outcomes.  
 
EDD  712  จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู                     3(3-0-6)  
   (Psychology, Virtue, Morality and Teacher Professional Ethics) 
 จิตวิทยาพ้ืนฐาน และจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
แนะแนวและการใหคําปรึกษา เพ่ือใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถใชจิตวิทยาเพ่ือ
ความเขาใจ และสนับสนุนการเรียนรูใหเต็มศักยภาพ หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรม จริยธรรม
ของวิชาชีพครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด ผูเรียนสามารถปฎิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสํานึก
สาธารณะ และเสียสละใหสังคม ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 Foundation of psychological theories and human development; psychology of learning; 
educational psychology; counseling psychology and guidance to elevate life quality and 
apprehend of how to optimize learning;  good governance; virtue, morality and ethics for 
teachers according to KHURUSAPHA; enabling the learners to be standard-setters and role 
models.  
 
EDD  713  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร      3(3-0-6)  
   (Educational Philosophy and Curriculum Development) 
 สามารถประยุกตใชปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา สามารถวิเคราะหแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการ
พัฒนาการท่ียั่งยืน  หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร สามารถวิเคราะหหลักสูตร จัดทําหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตร และนําผลการประเมินไปใชการพัฒนาหลักสูตร 
 Applying philosophy, educational concepts and theories, religions, economics, societies, 
cultures to improve learning and teaching in educational institutions; conceptualizing and 
applying strategies in educational management for sustainable development; vision and 
educational development; principles and concepts of curriculum development to evaluate and 
design instruction for the curriculum. 
 
EDD  714  ภาษาและวัฒนธรรม ความเปนครู            3(3-0-6)  
   (Language and Culture for Professional Teachers) 
 สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน 
การเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห 
สรางสรรคสิ่งใหมๆ แสวงหา และเลือกใชขอมูล ขาวสารความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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 Roles, duties, and responsibilities of teachers; quality, attributes and standard for 
professional teachers; teacher spirit building up; legal issues related to teaching profession; Thai 
language and culture for teachers; foreign languages and culture for professional teacher 
development; language and culture appreciation for peaceful coexistence as to enhance 
communication skills in listening, speaking, writing reading Thai and foreign languages; applying 
effective analytical, critical  and creative skills in seeking and selecting appropriate and useful 
information. 
 
EDD  715  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                     3(3-0-6)  
   (Innovations, Information and Communication Technology in Education) 
 หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช การประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารไปใชในการเรียนการสอน 
 Applying principles, concepts, designs, application and evaluation of innovations, 
information and communication technology in teaching and learning. 
 
 4. หมวดดุษฎีนิพนธ             
   4.1 สําหรับนักศึกษาแบบ 1.1          48  หนวยกิต 
   4.2 สําหรับนักศึกษาแบบ 2.1        36  หนวยกิต 
EDD  703  การสอบวัดคุณสมบัติ               0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 สอบวัดความรูงานวิจัยดุษฎีบัณฑิตโดยเนนองคประกอบการวิจัยเชน หลักการ วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ระเบียบวิจัย และผลประโยชนท่ีไดรับจากผลงานวิจัย 
 Research Proficiency Examination emphasizing elements of research such as principles, 
methodology, literatures and implications. 
 
EDD  798  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)                                        36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 การวิจัยคนควาท่ีสรางองคความรูใหมท่ีจะนําไปสูการแกปญหาทางดานการบริหารการศึกษา หลักสูตร
และการจัดการการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในสิ่งพิมพทางวิชาการหรือวารสาร
ทางวิชาการท่ีมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพ่ือตีพิมพ (Peer review)  
 Original research in education which generates new or updated knowledge to help solve 
existing or designated problems in educational administration, curriculum and instruction.  It is 
required that research findings be published via peer review in an academic proceedings, a 
collection of academic papers or a professional journal. 
 
EDD  799  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)                                          48(0-144-72)  
   (Dissertation) 
 การวิจัยคนควาท่ีสรางองคความรูใหมท่ีจะนําไปสูการแกปญหาทางดานการบริหารการศึกษา หลักสูตร
และการจัดการการเรียนการสอน ผลการวิจัยจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในสิ่งพิมพทางวิชาการหรือวารสาร 
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ทางวิชาการท่ีมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานเพ่ือตีพิมพ (Peer review)  
 Original research in education which generates new or updated knowledge to help solve 
existing or designated problems in educational administration, curriculum and instruction.  It is 
required that research findings be published via peer review in an academic proceedings, a 
collection of academic papers or a professional journal. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  ดุษฎีนิพนธ:  การศึกษาคนควาท่ีแสดงถึงความรู ความสามารถ ความคิดริเริ่ม ท่ีจะนําไปสูองคความรู
ใหมท่ีเปนสหวิทยาการ ท่ีครอบคลุม ผสมผสาน และบูรณาการศาสตรตางๆ อันประกอบดวย ปรัชญา จิตวิทยา 
สังคมจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม  ท่ีเปนพลวัต เชื่อมโยงเขากับ ปรัชญา 
หลักการ และทฤษฎีทางการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล การบริหารจัดการความรู นโยบายและกลยุทธการบริหารองคกรทางการศึกษา การบริหารความ
เสี่ยงในการดําเนินการดานการศึกษา เพ่ือสามารถนําไปประยุกตใชในการแกปญหาเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหารจดัการความรู และการบริหาร
ความเสี่ยงในการดําเนินการดานการศึกษา โดยท่ีผลการวิจัยจะตองไดรับการตีพิมพ หรือการตอบรับใหตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยท่ีสรางสรรคองคความรูใหม การสรางนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนการวิจัยเพ่ือ
แกปญหาทางการศึกษา อันท่ีจะเปนประโยชนตอสังคม โดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

3. ชวงเวลา 
 หลักสูตรแบบ 1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 1 เปนตนไป 
 หลักสูตรแบบ 2.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 1 เปนตนไป 

 4. จํานวนหนวยกิต 
        สําหรับ แบบ 1.1 จํานวน 48 หนวยกิต 
   สําหรับ แบบ 2.1 จํานวน 48 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  5.1 หลักสูตรมอบหมายใหนักศึกษาอยูในความดูแลของท่ีปรึกษาโดยมีการพบปะเดือนละครั้ง เพ่ือ
มอบหมายงานใหสืบคนวรรณกรรมวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสรุปหาหัวขอดุษฎีนิพนธ รวมท้ังกําหนดองคประกอบวิจัย 
บทท่ี 1 - 3  
  5.2 เม่ือนักศึกษาสามารถสรุปองคประกอบวิจัยในหัวขอท่ีเลือกศึกษาไดแลว  หลักสูตรจัดกิจกรรมให
นักศึกษาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย บทท่ี 1 - 3 เพ่ือ
รับทราบขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือการปรับปรุงงานวิจัย 
  5.3 นักศึกษาเขียนโครงรางดุษฎีนิพนธท่ีมีองคประกอบวิจัยท่ีสมบูรณเพ่ือดําเนินการสอบวัด
คุณสมบัติและสอบปองกันปากเปลาโครงรางดุษฎีนิพนธ  ท้ังนี้นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีปรึกษางาน
ดุษฎีนิพนธกอนยื่นเรื่องขอสอบวัดคุณสมบัติและสอบปองกันปากเปลาโครงรางดุษฎีนิพนธตอท่ีประชุม
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
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 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1 สอบวัดคุณสมบัติโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิต 
  6.2 สอบปองกันปากเปลาโครงรางดุษฎีนิพนธโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทาง
ปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
  6.3 ปรับปรุงแกไขโครงรางดุษฎีนิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
  6.4 นักศึกษาโดยคําแนะนําและความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาดําเนินการเขียนบทความทาง
วิชาการรายงานผลงานหลักของงานวิจัยเพ่ือการนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ  และ
ตีพิมพโดยมีผูประเมินผลงาน (peer review) ในวารสารหรือเอกสารเผยแพรทางวิชาการดานการศึกษา  
  6.5 นักศึกษาสอบปองกันปากเปลาดุษฎีนิพนธโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทาง
ปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
  6.6 ปรับปรุงแกไขดุษฎีนิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
  6.7 เผยแพรผลสรุปงานวิจัยโดยนักศึกษานําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการและ/หรือตีพิมพเผยแพร
เปนบทความทางวิชาการโดยมีผูประเมินผลงาน (peer review) ในวารสารหรือเอกสารเผยแพรทางวิชาการดาน
การศึกษา 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 8.2 นักวจิัยการศึกษา 
 8.3 นักวิชาการทางการศึกษา 
 8.4 ผูบริหารงานวิชาการและวิจัยทางการศึกษา 
 8.5 ผูบริหารการศึกษา 
 8.6 ศึกษานิเทศก 
 8.7 ผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 8.8 ผูปฏิบัติงานดานการศึกษาและการฝกอบรม 
 8.9 อาชีพอิสระดานการศึกษา 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยครูสุริยเทพ  ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
    โทร. 0-2997-2222 ตอ 1275, 1276 
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