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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ      : Master of Education Program in Educational Administration 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       :    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :    Master of Education (Educational Administration) 
     ชื่อยอ (ภาษาไทย)        :    ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
     ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :    M.Ed. (Educational Administration) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยครูสุริยเทพ  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 การศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนหนึ่งในศาสตรท่ีมาจากการศึกษา (Educational Studies) 
เปนศาสตรท่ีเชื่อมโยงการบริหารการศึกษากับวิชาชีพทางการศึกษา โดยมุงเนนการสรางผูรับผิดชอบการจัดการ
การศึกษา ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของประเทศ
โดยรวม 
 ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึงกําหนดความรู ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
เปนฐานของคุณลักษณะและคุณธรรมท่ีพึงประสงคในตัวผูประกอบวิชาชีพครู บุคลากรครูท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา
ตองมีความรูความสามารถทางวิชาการ สามารถคิดวิเคราะหและสังเคราะหไดอยางเปนระบบ ปรับตัวและทิศทาง
ขององคการไปตามการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สื่อสารไดดีท้ังในและนอกองคการ สามารถมีความเปนผูนํา มี
ความคิดริเริ่มทางการศึกษา  เพียบพรอมดวยจริยธรรมและคุณธรรมในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบริหาร
การศึกษาสูสากลสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติฉบับป พ.ศ. 2560 - 2579 เรื่องระบบการผลิตครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษาจะตองไดมาตรฐานระดับสากล ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาควรไดมี
โอกาสไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปาหมายหลักสูตรนี้มี
เปาหมายผลิตผูบริหารมืออาชีพท่ีมีศาสตรและศิลปในการบริหารท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
ความสําคัญ 
 สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา จึงจะมีคุณสมบัติในการ
เขาสูตําแหนง  นอกจากนี้ในมาตรา 53 ไดกําหนดใหมีองคการวิชาชีพครู มีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ 
ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
รวมท้ังพัฒนาวิชาชีพครู  ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา  9  กําหนดใหคุรุสภามีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
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ของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพ  ดังนั้นคณะศึกษาศาสตรจึงเห็นความสําคัญของการ
ผลิตบัณฑิตดานบริหารการศึกษาใหสอดคลองกับแนวนโยบายการศึกษาของชาติ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพ่ือพัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูเรียนให 
 1. มีความรูในศาสตรการบริหารการศึกษา และสามารถประยุกตความรูสูการปฏิบัติวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาไดเปนอยางดี 
 2. มีความรูและประสบการณในวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถประยุกตความรูสูการปฏิบัติ 
วิชาชีพโดยมีสมรรถนะในระดับสูง         
 3. เปนนักบริหารท่ีมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา 
 4. มีภาวะผูนําทางการศึกษาท่ีเหมาะสม สามารถทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 5. เปนนักบริหารท่ีมีความสามารถในการวิจัย ตลอดจนนําผลการวิจัยเผยแพรและนําไปใชในการบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดประสิทธิผล 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร ตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 2. สําหรับแผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 1) ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ี
เก่ียวของกับการศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 3. สําหรับแผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 2) ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
การศึกษา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  
 4. มีความรูภาษาอังกฤษเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 5. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 6. ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค   โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร – วันอาทิตย   เวลา 09.00-17.00 น. 
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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 อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน 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 
   5.2 สญัลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
    S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิต

สะสมได 
    U  หมายความวา  ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W  หมายความวา  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติ
ใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น หรือเม่ือไดรับการ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I  หมายความวา  การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ  ใช เม่ืออาจารยผูสอนโดย
ความเห็นของผู อํ านวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้ น
เห็นสมควรรอการวัดและประเมินผลไวกอนเนื่องจากนักศึกษายัง
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ปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือ
ไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดา เนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินเพ่ิมเติมภายใน 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรอาจารย
ผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวได แต ท้ังนี้ ไม เกิน 2 สัปดาหแรกของภาค
การศึกษาปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและ
ประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ 
U แลวแตกรณีทันที 

  IP  หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IPจะกระทําได
เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชา
โครงงานท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาค
การศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงาน
ในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน 
หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 1  และแผนการเรียนท่ี 2) 
 1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตรวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 
 2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความ
ท่ีนาเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกลาว 
 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 5. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 

1. แผน ก แบบ ก2              42   หนวยกิต 
  (แผนการเรียนท่ี 1) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 
  ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออ่ืนๆ และตองการใบประกอบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 
    1) หมวดวิชาแกน        9  หนวยกิต 
    2) หมวดวิชาเฉพาะดาน      18 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ     3  หนวยกิต 
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    4) หมวดวิทยานิพนธ      12 หนวยกิต 
 2. แผน ก แบบ ก2             36  หนวยกิต 
  (แผนการเรียนท่ี 2) ไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 
  ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษาหรืออ่ืนๆ และไมตองการใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาแกน        9  หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเฉพาะดาน      15 หนวยกิต 
    4) หมวดวิทยานิพนธ      12 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Foundation Courses) (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                                                         3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
ECI  501   ความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา                                                         3(3-0-6)  
   (Foundation of Education) 
 

2. หมวดวิชาแกน (Core Courses)     9   (หนวยกิต) 
  สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนท่ี 1 และแผนการเรียนท่ี 2 
EDA  601  วิจัยทางการบริหารการศึกษา       3(3-0-6) 
   (Research in Educational Administration) 
EDA  602  การจัดการการเรียนรู และการพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
   (Learning Management and Curriculum Development)  
EDA  603  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา     3(3-0-6) 
   (Theories and Principles of Educational Administration)  
 

3. หมวดวิชาเฉพาะดาน (Specific Requirement Courses) (หนวยกิต) 
  ใหนักศึกษาเรียนรายวิชา ดังนี้ 
   แผนการเรียนท่ี 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา   18  หนวยกิต 
   แผนการเรียนท่ี 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา                  15  หนวยกิต 
EDA  604  ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา      3(3-0-6) 
   (Leadership on Educational Administration) 
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EDA  605  นโยบายและกลยทุธการบริหารองคกรทางการศึกษา   3(3-0-6) 
   (Policy and Educational Organizational Administration Strategy) 
EDA  606  การวัดและการประเมินผลการศึกษา     3(3-0-6) 
   (Measurement and Evaluation in Education) 
EDA  607  การบริหารกิจการนักเรียน                   3(3-0-6) 
   (Administration of Student Affairs) 
EDA  608  การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา                                                 3(3-0-6) 
   (Administration of Quality Assurance in Education) 
EDA  609  จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษา   3(3-0-6) 
   (Professional Ethics for Educational Administrators) 
 

4. หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 3 (หนวยกิต) 
  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี  1 
EDA  610  การปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา    3(0-90-45) 
   (Practicum in Educational Administration) 
 

5. หมวดวิทยานิพนธ 12 (หนวยกิต) 
  สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนท่ี 1 และแผนการเรียนท่ี 2 
EDA  699  วิทยานิพนธ                                                                12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
แผนการศึกษา                                               

ช้ันปท่ี 1 

แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 1) แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 2) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
EDA601 วิจัยทางการบริหารการศึกษา               3(3-0-6) 
EDA602 การจัดการการเรียนรู การบริหารงาน      3(3-0-6) 
            วิชาการและการพัฒนาหลักสูตร           
EDA603 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา       3(3-0-6) 
EDA604 ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา         3(3-0-6) 

รวม   12   หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

EDA605 นโยบายและกลยุทธการบริหารองคกร     3(3-0-6) 
            ทางการศึกษา                 
EDA606 การวัดและการประเมินผลการศึกษา   3(3-0-6)                   
EDA607 การบริหารกิจการนักเรียน                   3(3-0-6) 
EDA608 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6)                                          
EDA609 จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ                  3(3-0-6)     
           ผูบริหารการศึกษา 

รวม   15   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
EDA601 วิจัยทางการบริหารการศึกษา                 3(3-0-6) 
EDA602 การจัดการการเรียนรู                          3(3-0-6)                                                       
            และการพัฒนาหลักสูตร 
EDA603 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา        3(3-0-6) 
EDA604 ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา          3(3-0-6) 

รวม   12   หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

EDA605 นโยบายและกลยุทธการบริหารองคกร      3(3-0-6) 
            ทางการศึกษา                 
EDA606 การวัดและการประเมินผลการศึกษา        3(3-0-6)                   
EDA608 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา   3(3-0-6)                                          
EDA609 จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ                   3(3-0-6) 
            ผูบริหารการศึกษา 
     

รวม   12   หนวยกิต              
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ช้ันปท่ี 2 

แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 1) แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 2) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
EDA699 วิทยานิพนธ                                  3(0-9-5) 
EDA610 การปฏิบัตกิารวิชาชีพการบริหาร         3(0-90-45) 
            การศึกษา 

รวม   6  หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

EDA699 วิทยานิพนธ                               9(0-27-12) 
รวม    9  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
EDA699 วิทยานิพนธ                                  3(0-9-5) 
 
 

รวม    3 หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

EDA699 วิทยานิพนธ                               9(0-27-12) 
รวม    9  หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือ
เสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีอาน โดยเฉพาะเอกสารทาง
วิชาการท่ีเปนท้ังศัพทเทคนิคและท่ีไมใช เนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร 
รวมท้ังหนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Develop English language skills with an emphasis on academic reading and writing to 
supplement the 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 the student’s field of study. 
 
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. หมวดวิชาแกน (Core Courses)  9 หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนท่ี 1 และแผนการเรียนท่ี 2 
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EDA  601 วิจัยทางการบริหารการศึกษา         3(3-0-6) 
    (Research in Educational Administration) 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา/การบริหารสถานศึกษา ความรูเก่ียวกับการวิจัย ประเภท
การวิจัย การกําหนดปญหาในการวิจัย  ข้ันตอน กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครง
วิทยานิพนธ  การสรางและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย การเลือกกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การ
เลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใชในการบริหารการศึกษา 
 Research for professional development in educational administration/educational units; 
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. 
 
EDA  602  การจัดการการเรียนรู และการพัฒนาหลักสูตร     3(3-0-6) 
   (Learning Management and Curriculum Development) 
 การจัดการความรูเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา/การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการสอนเสริม การพัฒนาศักยภาพผูเรียน การบริหารแหลงเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู การประเมินหลักสูตร  
 Learning management in educational administration/educational units; curriculum 
development and school curriculum; teaching and learning management and supplementary 
teaching; student potential development; learning resources and environment management for 
student learning improvement; curriculum evaluation. 
 
EDA  603  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา       3(3-0-6) 
   (Theories and Principles of Educational Administration) 
 ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหนาท่ีในการบริหารและการจัดการการศึกษา การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และระบบการศึกษาไทย เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาและ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร การบริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนนิติบุคคล การบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธกับชุมชน การใชแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน ชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 Theories, principles, processes, and responsibilities of educational administration; 
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.  
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3. หมวดวิชาเฉพาะดาน (Specific Requirement Courses) 
  ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังนี้ 
  แผนการเรียนท่ี 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา 18 หนวยกิต 
  แผนการเรียนท่ี 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา                 15 หนวยกิต 
EDA  604 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. 
 
EDA  605  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. 
 
EDA  606 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. 
 
EDA  607  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. 
 
EDA  608 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. 
 
EDA  609  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). 
 

4. หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 3 หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี 1               
EDA  610 การปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา                     3(0-90-45) 
   (Practicum in Educational Administration) 
 การฝกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา และหนวยงานทางการ
ศึกษา เพ่ือสรางเสริมประสบการณในวิชาชีพ 
 Practicum in school, educational administration and educational units to proposing an 
educational administration internship.  
 
 5. หมวดวิทยานพินธ 12 หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี 1  และแผนการเรียนท่ี 2             
EDU  699 วิทยานิพนธ          12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 วิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย ซ่ึงมีเนื้อหาสาระดานการบริหารการศึกษา หรือประเด็นท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารการศึกษาภายใตการควบคุมดูแล แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา การศึกษาและการจัดทํารายงาน
วิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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 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  
  วิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษา การบริหารการศึกษา ตามระเบียบข้ันตอน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือพัฒนาการเรียนรู และนําเสนอผลการวิจัย ตามรูปแบบมาตรฐานรายงานการวิจัย
ตามระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู  
  เปนงานวิจัย การศึกษาคนควา ท่ีสรางสรรคไดองคความรูใหม นําไปใชในวงการศึกษาท่ีเกิด 
ประโยชนตอสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3.  ชวงเวลา  
  แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 1) ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 
  แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 2) ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 

5. จํานวนหนวยกิต 
  แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 1) วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต  
  แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนท่ี 2) วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต  
 5.  การเตรียมการ  
  5.1     ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย บทท่ี 1 – 3  
  5.2   นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัยตอท่ีประชุม

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
  5.3   นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางวิทยานิพนธภายใตการให

คําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา อธิบายอยางยอเก่ียวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา 

 6. กระบวนการประเมินผล   
  6.1  สอบปากเปลาวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังตามแนวทางปฏิบัติของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
  6.2  ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
  6.3  เผยแพรผลสรุปงานวิจัยโดยนักศึกษานําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการและ/หรือตีพิมพ

เผยแพรเปนบทความทางวิชาการ 
  
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูบริหารการศึกษา 
 2. ผูบริหารสถานศึกษา 
 3. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
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 4. วิทยากรทางการศึกษา 
 5. นักวชิาการการศึกษา 
 6. อาชีพอิสระดานการศึกษา 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยครูสุริยเทพ   ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
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