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ปรัชญา

การศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนหนึ่งในศาสตรที่มาจากการศึกษา (Educational Studies)
เปนศาสตรที่เชื่อมโยงการบริหารการศึกษากับวิชาชีพทางการศึกษา โดยมุงเนนการสรางผูรับผิดชอบการจัดการ
การศึกษา ผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึ กษามืออาชีพ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของประเทศ
โดยรวม
ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งกําหนดความรู ทักษะ และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เปนฐานของคุณลักษณะและคุณธรรมที่พึงประสงคในตัวผูประกอบวิชาชีพครู บุคลากรครูที่เปนผูบริหารสถานศึกษา
ตองมีความรูความสามารถทางวิชาการ สามารถคิดวิเคราะหและสังเคราะหไดอยางเปนระบบ ปรับตัวและทิศทาง
ขององคการไปตามการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สื่อสารไดดีทั้งในและนอกองคการ สามารถมีความเปนผูนํา มี
ความคิ ดริเริ่มทางการศึ กษา เพี ยบพรอมด วยจริยธรรมและคุ ณธรรมในการยกระดั บมาตรฐานวิชาชี พบริ หาร
การศึกษาสูสากลสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติฉบับป พ.ศ. 2560 - 2579 เรื่องระบบการผลิตครู อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาจะตองไดมาตรฐานระดับสากล ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาควรได มี
โอกาสได รับการพั ฒ นามาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิ บั ติงานไดอย างมี ประสิทธิ ภาพ เป าหมายหลักสู ตรนี้ มี
เปาหมายผลิตผูบริหารมืออาชีพที่มีศาสตรและศิลปในการบริหารที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ความสําคัญ
สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา จึงจะมีคุณสมบัติในการ
เขาสูตําแหนง นอกจากนี้ในมาตรา 53 ไดกําหนดใหมีองคการวิชาชีพครู มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ออกและเพิ กถอนใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ กํ ากับดู แลการปฏิ บั ติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิ ชาชี พ
รวมทั้ งพั ฒ นาวิชาชีพครู ผูบริหารการศึ กษา และผูบริหารสถานศึกษา ซึ่ งพระราชบั ญญั ติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กําหนดใหคุรุสภามีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
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ของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ ดังนั้นคณะศึกษาศาสตรจึงเห็นความสําคัญของการ
ผลิตบัณฑิตดานบริหารการศึกษาใหสอดคลองกับแนวนโยบายการศึกษาของชาติ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูเรียนให
1. มีความรูในศาสตรการบริหารการศึกษา และสามารถประยุกตความรูสูการปฏิ บัติวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาไดเปนอยางดี
2. มีความรูและประสบการณ ในวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถประยุกตความรูสูการปฏิ บั ติ
วิชาชีพโดยมีสมรรถนะในระดับสูง
3. เปนนักบริหารที่มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา
4. มีภาวะผูนํ าทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถทํางานเปนทีม มีมนุ ษยสัมพันธที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. เปนนักบริหารที่มีความสามารถในการวิจัย ตลอดจนนําผลการวิจัยเผยแพรและนําไปใชในการบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดประสิทธิผล
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1. สําเร็จ การศึกษาไมต่ํากวาปริญ ญาตรีจากสถาบั นการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานั กงาน
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร ตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. สําหรับแผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาที่
เกี่ยวของกับการศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. สําหรับ แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรีย นที่ 2) ผูส มัครต องจบการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี ในสาขา
การศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวของ
4. มีความรูภาษาอังกฤษเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต
5. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
6. ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
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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สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยครูสุริยเทพ ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน(ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและประเมินผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง
2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด
3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นวาเวลา
ศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่และ
ความรับ ผิดชอบของผูอํานวยการหลักสู ตรและอาจารย ที่ป รึกษา โดยจะตองเปน ไปตามที่ บัณ ฑิต
วิทยาลัยกําหนด
5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีคาระดับ
ขั้น (Numeric Grades) และสัญลักษณที่ไมมีคาระดับ ดังตอไปนี้
5.1 ระดับขั้นมี 6 ระดับ ดังตอไปนี้
ระดับขั้น ความหมาย
คาระดับขั้น (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 สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิต
สะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติ
ให ถ อนหรือ ยกเลิ กการลงทะเบี ย นเรีย นวิช านั้ น หรือเมื่ อ ไดรับ การ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา
I หมายความวา การวั ด และประเมิ น ผลยั ง ไม ส มบู ร ณ ใช เ มื่ อ อาจารย ผู ส อนโดย
ความเห็ น ของผู อํ า นวยการหลั ก สู ต รที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น
เห็ น สมควรรอการวั ด และประเมิ น ผลไว กอ นเนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษายั ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เมื่อ
ไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดา เนินการติดตออาจารย
ผู ส อนหรื อ หลั ก สู ต รที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น เพื่ อ ให มี ก ารวั ด และ
ประเมิน เพิ่ มเติม ภายใน 3 สัป ดาห ในกรณี ที่ มีเหตุอั น ควรอาจารย
ผูส อน หรือ หลั ก สู ต รที่ รับ ผิ ด ชอบรายวิช านั้ น อาจอนุ ญ าตให ข ยาย
กํ า หนดเวลาดั ง กล า วได แต ทั้ ง นี้ ไ ม เ กิ น 2 สั ป ดาห แ รกของภาค
การศึก ษาปกติถั ด ไป เมื่อ พ น กํ าหนดดังกล าวยังไมส ามารถวัดและ
ประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับขั้น F หรือสัญลักษณ
U แลวแตกรณีทันที
IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IPจะกระทําได
เฉพาะรายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชา
โครงงานที่ มี ก ารเรีย นหรื อปฏิ บั ติ งานต อเนื่ องกั น มากกว าหนึ่ งภาค
การศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงาน
ในรายวิช านั้ น สิ้น สุด และมีการประเมิน ผลการศึ กษาเปน ระดั บ ขั้ น
หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2)
1. ได ศึกษาและผ านการวัดและประเมิ นผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิ พนธและสอบผ านการสอบปาก
เปล าขั้นสุ ดท ายโดยคณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธและต องเปนระบบเป ดให ผู สนใจเข ารับฟ งได และได สอบผาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตรวมทั้งเกณฑอื่นๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความ
ที่ นาเสนอฉบั บสมบู รณ (Full Paper) ได รับการตี พิ มพ ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการ (Proceedings)
ดังกลาว
4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
5. ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก2
42 หนวยกิต
(แผนการเรียนที่ 1) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา
ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออื่นๆ และตองการใบประกอบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา
1) หมวดวิชาแกน
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
18 หนวยกิต
3) หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ
3 หนวยกิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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4) หมวดวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผน ก แบบ ก2
36 หนวยกิต
(แผนการเรียนที่ 2) ไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา
ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษาหรืออื่นๆ และไมตองการใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาแกน
9 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเฉพาะดาน
15 หนวยกิต
4) หมวดวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) (ไมนับหนวยกิตรวม)
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรอง
ผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิ
ตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
ECI 501 ความรูพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Foundation of Education)

EDA
EDA
EDA

EDA

2. หมวดวิชาแกน (Core Courses) 9 (หนวยกิต)
สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2
601 วิจัยทางการบริหารการศึกษา
(Research in Educational Administration)
602 การจัดการการเรียนรู และการพัฒนาหลักสูตร
(Learning Management and Curriculum Development)
603 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา
(Theories and Principles of Educational Administration)
3. หมวดวิชาเฉพาะดาน (Specific Requirement Courses) (หนวยกิต)
ใหนักศึกษาเรียนรายวิชา ดังนี้
แผนการเรียนที่ 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา
แผนการเรียนที่ 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา
604 ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
(Leadership on Educational Administration)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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EDA

605

EDA

606

EDA

607

EDA

608

EDA

609

EDA

EDA

นโยบายและกลยุทธการบริหารองคกรทางการศึกษา
(Policy and Educational Organizational Administration Strategy)
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(Measurement and Evaluation in Education)
การบริหารกิจการนักเรียน
(Administration of Student Affairs)
การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
(Administration of Quality Assurance in Education)
จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษา
(Professional Ethics for Educational Administrators)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4. หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ 3 (หนวยกิต)
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการเรียนที่ 1
610 การปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
(Practicum in Educational Administration)

3(0-90-45)

5. หมวดวิทยานิพนธ 12 (หนวยกิต)
สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2
699 วิทยานิพนธ
(Thesis)

แผนการศึกษา

ชั้นปที่ 1

แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1)
ภาคการศึกษาที่ 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
ภาคการศึกษาที่ 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
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2)
ภาคการศึกษาที่ 1
EDA601 วิจัยทางการบริหารการศึกษา
EDA602 การจัดการการเรียนรู
และการพัฒนาหลักสูตร
EDA603 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา
EDA604 ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
รวม 12
ภาคการศึกษาที่ 2
EDA605 นโยบายและกลยุทธการบริหารองคกร
ทางการศึกษา
EDA606 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
EDA608 การบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
EDA609 จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ
ผูบริหารการศึกษา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม 12 หนวยกิต
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แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1)
ภาคการศึกษาที่ 1

EDA699 วิทยานิพนธ
EDA610 การปฏิบัตกิ ารวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา
EDA699 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2

ชั้นปที่ 2

แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2)

3(0-9-5) EDA699 วิทยานิพนธ
3(0-90-45)
รวม 6 หนวยกิต
9(0-27-12) EDA699 วิทยานิพนธ
รวม 9 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

3(0-9-5)
รวม 3 หนวยกิต
9(0-27-12)
รวม 9 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อ
เสริมให ผู เรีย นมี ความสามารถในการอ านภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อาน โดยเฉพาะเอกสารทาง
วิชาการที่เปนทั้งศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร
รวมทั้งหนังสือตําราที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา
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

ความรูพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Foundation of Education)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นฐานทางการศึกษา 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
สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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EDA 601

วิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Research in Educational Administration)
การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา/การบริหารสถานศึกษา ความรูเกี่ยวกับการวิจัย ประเภท
การวิ จั ย การกํ า หนดป ญ หาในการวิ จั ย ขั้ น ตอน กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขีย นเคาโครง
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)
การจัดการความรูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา/การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการสอนเสริม การพัฒนาศักยภาพผูเรียน การบริหารแหลงเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 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 และหน าที่ ในการบริห ารและการจั ด การการศึ กษา การบริห ารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ และระบบการศึกษาไทย เขตพื้นที่บริการการศึกษาและ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การกํ าหนดปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ของสถานศึ ก ษา บทบาทหน าที่ ข องผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร การบริหารสถานศึกษาแบบโรงเรียนนิติบุคคล การบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธกับชุมชน การใชแหลงการเรียนรูในทองถิ่น 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
แผนการเรียนที่ 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา 18 หนวยกิต
แผนการเรียนที่ 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา
15 หนวยกิต
EDA 604 ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Leadership on Educational Administration)
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผูนํา ภาวะผูนํา การระดมทรัพยากร
เพื่ อการศึ กษา การนิ เทศการศึ กษา การนิ เทศเพื่อพั ฒ นาครูให จัดการการเรีย นรูของผูเรียนให เติบ โตเต็มตาม
ศักยภาพ การบริหารงานระบบเครือขาย การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพื่อน
รวมงาน ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน และทองถิ่น
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 และแผนกลยุทธการบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเปนเลิศ การบริหาร
องคการ สํานักงาน และองคคณะบุคคล นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา และ
ผูบริหารสถานศึกษา การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 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)
หลั กการ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติในการวัด และประเมิ น ผลการเรีย นรู ของผูเรีย น ปฏิ บัติการวัดและ
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
(Administration of Student Affairs)
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บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหรูจักการจัดการและคิด
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)
หลักการและกระบวนการในการประกัน คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 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 อุดมการณ ของผูบริหาร ความเปนผูบริหารมืออาชีพ หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย
สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุ
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
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการเรียนที่ 1
EDA 610 การปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
3(0-90-45)
(Practicum in Educational Administration)
การฝกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา และหนวยงานทางการ
ศึกษา เพื่อสรางเสริมประสบการณในวิชาชีพ
Practicum in school, educational administration and educational units to proposing an
educational administration internship.
5. หมวดวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการเรียนที่ 1 และแผนการเรียนที่ 2
EDU 699 วิทยานิพนธ
12(0-36-18)
(Thesis)
วิจัยและการนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาสาระดานการบริหารการศึกษา หรือประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การบริห ารการศึ กษาภายใต การควบคุ มดู แล แนะนําของอาจารยที่ ป รึกษา การศึกษาและการจั ดทํ ารายงาน
วิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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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
วิจั ยในประเด็น ที่ เกี่ ยวของกับ การบริห ารสถานศึกษา การบริห ารการศึกษา ตามระเบี ยบขั้น ตอน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อพัฒนาการเรียนรู และนําเสนอผลการวิจัย ตามรูปแบบมาตรฐานรายงานการวิจัย
ตามระเบียบขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
เป น งานวิ จั ย การศึ ก ษาค น คว า ที่ ส ร า งสรรค ได อ งค ค วามรู ใหม นํ า ไปใช ในวงการศึ ก ษาที่ เกิ ด
ประโยชนตอสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ชวงเวลา
แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
5. จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 1) วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก2 (แผนการเรียนที่ 2) วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
5. การเตรียมการ
5.1 ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย บทที่ 1 – 3
5.2 นั ก ศึ ก ษานํ า เสนอสอบโครงร า งวิ ท ยานิ พ นธ ต ามองค ป ระกอบการวิ จั ย ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย
5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางวิทยานิพนธภายใตการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา อธิบายอยางยอเกี่ยวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา
6. กระบวนการประเมินผล
6.1 สอบปากเปล าวิท ยานิ พ นธโดยคณะกรรมการที่ได รับ การแตงตั้ งตามแนวทางปฏิ บั ติ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย
6.2 ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
6.3 เผยแพร ผ ลสรุ ป งานวิ จัย โดยนั กศึ กษานําเสนอในที่ ป ระชุม ทางวิช าการและ/หรือ ตีพิ ม พ
เผยแพรเปนบทความทางวิชาการ
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ผูบริหารการศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษา
3. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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4. วิทยากรทางการศึกษา
5. นักวิชาการการศึกษา
6. อาชีพอิสระดานการศึกษา
สถานที่ติดตอ
วิทยาลัยครูสุริยเทพ

ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1275
www.rsu.ac.th/education
e-mail: sawaphat.c@rsu.ac.th
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