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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ภาษาอังกฤษ     : Master of Education Program in Curriculum and Instruction 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยครูสุริยเทพ  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ใหบุคคลมีความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดีอันเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต  สามารถปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกตามยุคสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 (ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัยและ
การสรางสังคมแหงการเรียนรู) ใหความสําคัญแกการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรไทย 4.0 เพ่ิมข้ึน อนึ่ง ตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ระบบการผลิตครู อาจารย และ บุคลากร
ทางการศึกษาตองไดมาตรฐานระดับสากล ครูควรไดมีโอกาสไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรนี้มีเปาหมายผลิตครูมืออาชีพท่ีมีศาสตรและศิลปในการสอนท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดย
เนนรูปแบบท่ีหลากหลายของการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ภายใตความเชื่อท่ีวาปจจัยแหง
ความสําเร็จของผูเรียน คือ คุณภาพการสอนของครู 
 
ความสําคัญ 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีบทบาทสําคัญในการผลิตบุคลากรครู
มืออาชีพ และนักวิชาการศึกษาใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู และ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู รวมท้ังการวัดและประเมินผล มีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพ่ือการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับสูง รวมท้ังมีความสามารถใน
การใชความรูระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคม และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศโดยรวม 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู  
  1)  ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของหลักสูตรและการสอน  
  2)  ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของการศึกษาภาษา  
  3)  ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติของการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรให

เหมาะสมกับบริบททางการศึกษาของสังคมและทองถ่ิน สามารถออกแบบการสอนและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนและความกาวหนาของเทคโนโลยีสื่อสาร
และสารสนเทศ สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาปจจุบันทางดานการศึกษาและนโยบาย
การศึกษา 

 2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การคิดเชิงระบบ การ
ใชความรูระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน รับผิดชอบตอผูเรียนและสังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยทางดานหลักสูตรและการเรียนการสอน การศึกษาภาษา และนวัตกรรมการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา ประยุกตใชวิธีวิจัย เพ่ือหาทางเลือกหรือคําตอบตอประเด็นปญหาทางการศึกษาและ
นโยบายการศึกษาท่ีไดผานกระบวนการวิเคราะหแลว 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ตามขอบังคับวามหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือ  สํานักงาน
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตรตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 2. สําหรับแผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 1) ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
การศึกษา หรืออ่ืนๆ และตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 3. สําหรับแผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 2) ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
การศึกษา หรืออ่ืนๆ และไมตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 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.  ใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันเสาร - วันอาทิตย    เวลา 08.30 - 18.30 น. 
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยครูสุริยเทพ  ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน(ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง    
จ.ปทุมธานี 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและประเมินผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษา ในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 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)  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 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W  หมายความวา  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอนโดยความเห็นของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอนเนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
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ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินเพ่ิมเติมภายใน 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร
อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I 
จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทํา ไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก2  (แผนการเรียนท่ี 1  และแผนการเรียนท่ี 2) 
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตรวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 
 2.   ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 3.   ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการโดยบทความท่ีนาเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 
 4.   ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา 
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 5.   ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  สําหรับแผน ก แบบ ก 2 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต  
  (แผนการเรียนท่ี 1 ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
         ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออ่ืนๆ และตองการใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  
                          1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)   หมวดวิชาแกน            9 หนวยกิต 
    3)   หมวดวิชาเฉพาะดาน         18 หนวยกิต 
    4)   หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ          6 หนวยกิต 
             5)  หมวดวิทยานิพนธ         12  หนวยกิต 
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 2. สําหรับ แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
  (แผนการเรียนท่ี 2 ไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 
  ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออ่ืนๆ และไมตองการใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                            (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)   หมวดวิชาแกน            9 หนวยกิต 
    3)   หมวดวิชาเฉพาะดาน                         15  หนวยกิต 
    4)   หมวดวิทยานิพนธ                         12 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            (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 
  สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนท่ี 1 และแผนการเรียนท่ี 2 
ECI  601  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู          3(3-0-6)
     (Research for Learning Development) 
ECI  602  การจัดการการเรียนรู                           3(3-0-6) 
   (Learning Management) 
ECI  603  จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับครู         3(3-0-6)                                                                              
   (Psychology, Virtue, Morality and Teacher Professional Ethics) 
 
 3. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                            18 หนวยกิต 
  ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังนี้ 
  แผนการเรียนท่ี 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา            18 หนวยกิต 
  แผนการเรียนท่ี 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา                        15  หนวยกิต 
ECI  604  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร       3(3-0-6)                                                                                              
                  (Educational Philosophy and Curriculum Development)   
ECI  605     ภาษาและวัฒนธรรม ความเปนครู         3(3-0-6) 
                   (Language and Culture for Professional Teachers) 
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ECI  606      นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                     3(3-0-6)                                                          
   (Innovations, Information and Communication  
   Technology in Education)      
ECI  607  การวัดและประเมินผลการเรียนรู                 3(2-2-5) 
   (Measurement and Evaluation of Learning) 
ECI  608  การประกันคุณภาพการศึกษา          3(3-0-6) 
    (Educational Quality Assurance)            
ECI  609     การฝกปฏิบัติวิชาชีพ*                     3(0-90-45)                     
                 (Professional Practicum Observation)           

• หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี 1               
                                                                       
 4. หมวดวิทยานิพนธ                                                                        12  หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนท่ี 1 และแผนการเรียนท่ี 2 
ECI  699  วิทยานิพนธ                                                                             12(0-36-18) 
            (Thesis) 
 
 5. หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ                                               6   หนวยกิต  
  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี 1 
ECI  610  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1                       3(0-120-60)                                                   
                 (Practicum in Teaching a Specialized Subject I) 
ECI  611  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2                       3(0-120-60) 
                 (Practicum in Teaching a Specialized Subject II) 
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แผนการศึกษา  
ช้ันปท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 1) 
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 2) 
ไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ECI 601 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู             3(3-0-6) 
ECI 602 การจัดการการเรียนรู                      3(2-2-5)                                                                  
ECI 603 จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และ       3(3-0-6) 
            จรรยาบรรณสําหรับครู                              
ECI 604 ปรัชญาการศึกษาและ                      3(3-0-6) 
            การพัฒนาหลักสูตร                                                    
                                            รวม   12   หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ECI 605 ภาษาและวัฒนธรรมความเปนครู        3(3-0-6) 
ECI 606 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                  3(3-0-6) 
            สารสนเทศทางการศึกษา                                               
ECI 607 การวัดและประเมินผลการเรียนรู         3(2-2-5)                                                 
ECI 608 การประกันคุณภาพการศึกษา            3(3-0-6)                                          
ECI 609 การฝกปฎิบัติวิชาชีพ                   3(0-90-45)   
                                            รวม   15   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ECI 601 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู             3(3-0-6) 
ECI 602 การจัดการการเรียนรู                      3(2-2-5)                                                                  
ECI 603 จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และ       3(3-0-6) 
            จรรยาบรรณสําหรับครู                    
ECI 604 ปรัชญาการศึกษาและ                     3(3-0-6) 
            การพัฒนาหลักสูตร                                                        
                                            รวม   12   หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ECI 605 ภาษาและวัฒนธรรมความเปนครู        3(3-0-6) 
ECI 606 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                  3(3-0-6) 
            สารสนเทศทางการศึกษา                                               
ECI 607 การวัดและประเมินผลการเรียนรู         3(2-2-5)                                                 
ECI 608 การประกันคุณภาพการศึกษา            3(3-0-6) 
ECI 699 วิทยานิพนธ                              3(0-9-5) 
                                            รวม   15   หนวยกิต 

                                                                               
ช้ันปท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 1) 
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 2) 
ไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ECI 699 วิทยานิพนธ                     3(0-9-5) 
ECI 610 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   3(0-120-60) 
           ใน สาขาวิชาเฉพาะ 1                        

รวม   6  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
ECI 699 วิทยานิพนธ                  9(0-27-12)       
ECI 611 การปฏิบัติการสอนในสถาน          3(0-120-60) 
           ศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2                                                                     
                                            รวม    12  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ECI 699 วิทยานิพนธ                     3(0-9-5)       
         

                                                      
                                               รวม   3  หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

ECI 699 วิทยานิพนธ                    6(0-18-9)       
 

                                                                   
รวม   6  หนวยกิต 

 
 
คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                            (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา         3(3-0-6) 
        (English for Graduate Studies) 
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 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  พัฒนาหลักสูตร 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 
ECI  601 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. 
 
ECI  602 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.  
 
ECI  603 จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับคร ู        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.  
 
 3. หมวดวิชาเฉพาะดาน (Specialized Educaion)                     
   ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังนี้ 
   แผนการเรียนท่ี 1 เรียนรายวิชา 6 รายวิชา                        18  หนวยกิต 
   แผนการเรียนท่ี 2 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา                                          15  หนวยกิต 
ECI  604 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. 
 
ECI  605 ภาษาและวัฒนธรรม ความเปนครู        3(3-0-6) 
                  (Language and Culture for Professional Teachers) 
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 สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน 
การเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห 
สรางสรรคสิ่งใหมๆ แสวงหา และเลือกใชขอมูล ขาวสารความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 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. 
 
ECI  606 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. 
 
ECI  607 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                 3(2-2-5) 
    (Measurement and Evaluation of Learning) 
 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. 
 
ECI  608 การประกันคุณภาพการศึกษา                                                 3(3-0-6) 
    (Educational Quality Assurance) 
 หลักการ และแนวคิดของระบบคุณภาพ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประเมินคุณภาพภายนอก จัดกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการจัดการการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 Applying principles and concept of educational quality assurance; educational quality 
assurance systems; and internal and external quality assessment into practice periodically. 
 
ECI  609 การฝกปฏิบัติวิชาชีพ*                       3(0-90-45)                     
                   (Professional Practicum Observation)                                                        
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 การสังเกต การจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรูท่ีหลากหลาย การสรางแบบทดสอบวัดและ
ประเมินผลผูเรียน การตัดสินผลการเรียน  การวิจัยแกปญหาผูเรียน การปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
และทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง เพ่ือการพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ  
 Observation of learning management, various learning management plans, constructing 
tests and assessment tools, learning result evaluation, problem-solving, practices in simulation 
and real life school environment. 

• หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี 1 
 

4.   หมวดวิทยานิพนธ (Thesis)                                                            12 หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนท่ี 1 และแผนการเรียนท่ี 2 
ECI 699 วิทยานิพนธ             12(0-36-18)                                                   
   (Thesis) 
 การวิจัยเก่ียวกับหลักสูตรและการสอน การศึกษาภาษา หรือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ใน
หัวขอท่ีผูเรียนสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 Research on the topics related to curriculum and instruction; language education or 
measurement and evaluation in education under supervision of a thesis adviser 
 
 5.  หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ (Professional Practicum)                 6   หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี 1 
ECI  610 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1                    3(0-120-60)                                                                                              
                 (Practicum in Teaching a Specialized Subject I) 
 ปฏิบัติการสอนรายวิชาเอก การวัดและประเมินผล และนําผลมาใชในการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา และสามารถปฎิบัติงานอ่ืนตามท่ี 
ไดรับมอบหมาย 
 Practicum teaching in a specialization; measurement, assessment, and research for 
learner development; exchange of knowledge and experience, including completing all the 
relevant assigned tasks.  
 
ECI  611 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2     3(0-120-60) 
    (Practicum in Teaching a Specialized Subject II)   
 ปฏิบัติการสอนรายวิชาเอก การวัดและประเมินผล และนําผลมาใชในการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา และสามารถปฎิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 Practicum teaching in a specialization; measurement, assessment, and research for 
learner development; exchange of knowledge and experience, including completing all the 
relevant assigned tasks.  
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ  
1. คําอธิบายโดยยอ 

  วิทยานิพนธ : วิจัยประเด็นท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรและการสอน และนําเสนอผลการวิจัย ตาม
รูปแบบมาตรฐานรายงานการวิจัย ตามระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษา
ของอาจารยท่ีปรึกษา 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาท่ีสรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชในวงการศึกษา ท่ีเกิด 
ประโยชนตอสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3. ชวงเวลา 
  วิทยานิพนธ:  
  แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 1) ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปท่ี 2  
             แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 2) ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 

4. จํานวนหนวยกิต  12 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  วิทยานิพนธ 
   5.1 ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใหนักศึกษา

เพ่ือวิพากษเคาโครงวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย  
   5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย (บทท่ี 1-3) ตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
   5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยและทําการวิจัย

ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา    
 
 6. กระบวนการประเมินผล 
   6.1 สอบปากเปลาวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวปฏิบัติของบัณฑิต

วิทยาลัย 
   6.2 ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
   6.3 สําหรับวิทยานิพนธ นักศึกษาตองเผยแพรผลงานวิจัย โดยการนําเสนอในท่ีประชุมทาง

วิชาการและ/หรือเผยแพรตีพิมพเปนบทความวิชาการในวารสาร 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ครูในสถานศึกษา  
 2. นักการศึกษาและนักวิจัย  
 3. นักออกแบบหลักสูตรและการสอนในวิชาหลัก   
 4. นักวัดและประเมินผล  
 5. นักพัฒนาหลักสูตรใหแกศูนยฝกอบรม/สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรธุรกิจ 
 6. นักสื่อสารมวลชนดานการศึกษา 
 7. อาชีพอิสระธุรกิจดานการศึกษา 
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สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยครูสุริยเทพ   ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
     โทร. 0-2997-2222 ตอ 1275, 1276 
     www.rsu.ac.th/education    
     e-mail: chidchamai.v@rsu.ac.th 
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