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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการศกึษาระบบสองภาษา 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 
 ภาษาอังกฤษ     : Master of Education Program in Bilingual Education 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาระบบสองภาษา) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Master of Education (Bilingual Education) 
     ชื่อยอ (ภาษาไทย)        :    ศษ.ม. (การศึกษาระบบสองภาษา) 
     ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :    M.Ed. (Bilingual Education) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะศึกษาศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 ในหลายประเทศเชนญี่ปุน เกาหลีและไตหวัน ที่ไมไดใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ไดเห็นความสําคัญใน
การจัดการศึกษาระบบสองภาษาสําหรับประชาชนเพราะ การศึกษาระบบสองภาษาเปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนมี
ความสามารถในการใชภาษาอยางคลองแคลวทั้งภาษาแมและภาษาที่สอง  การเรียนรูภาษาที่สองไมไดทําให
ความสามารถในการใชภาษาอีกภาษาหนึ่งลดลงหากแตเปนการศึกษาที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง ใน
สังคมทองถ่ินที่ใชภาษาแมและสังคมโลกท่ีใชภาษาสากลอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายทดลองเปดโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนต้ังแต 
พ.ศ. 2538 เนื่องจากเห็นความจําเปนที่จะตองเตรียมคนรุนใหม ใหมีความสามารถในการใชภาษาสากลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ขณะที่ความสามารถในการใชภาษาแมคือภาษาไทยก็ตองดีดวย ซึ่งปจจุบันมีโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อการสอนท้ังของรัฐ และเอกชนมากกวา 300 โรงทั่วประเทศและมีแนวโนมวาจะมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน ตามความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคของโลกและความตองการของผูปกครองที่ตองการเตรียมบุตรหลานเพื่อสังคมยุคใหมใหมี
ความพรอมทางดานภาษามากขึ้น 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ไดกําหนดปรัชญาไววาเด็กไทยทุกคนจะตองมีโอกาสเรียนรูภาษาที่สองและจะเปนผูนํา
ทางดานการศึกษาระบบสองภาษา  ภาษาที่สองท่ีกลาวถึงนี้คือภาษาอังกฤษ จึงไดจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยรังสิตข้ึน โดยเร่ิมเปดดําเนินการสอนในปการศึกษา 2547   ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนสื่อในการ
สอน และโรงเรียนสาธิตฯ เปนแหลงปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การศึกษาระบบสองภาษา ในการนี้คณะศึกษาศาสตรจัดดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการศึกษาระบบสองภาษาของมหาวิทยาลัยรังสิต และสามารถตอบสนองความตองการกําลังคนทางดาน
การศึกษาระบบสองภาษาเชนนักการศึกษาและนักวิจัยท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
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(อางอิง: กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559) 
 
ความสําคัญ 
 ในภาวะปจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัตนมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนประโยชนตอการสื่อสาร 
การทําธุรกิจ และการสรางความเขาใจใหคนในสังคมสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข การรูภาษาแม และภาษาตางประเทศจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง จะเห็นไดวาประเทศท่ีพลเมืองมีความสามารถในการใชภาษาไดมากกวา 1 ภาษา เชน ประเทศสิงคโปร 
มาเลเซีย และฮองกง ฯลฯ ลวนมีความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจเหนือกวาประเทศอ่ืน ใๆนภูมิภาคนี้  
 กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  โดยจัดใหมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ ใหสอดคลองกับความตองการ และวิถีชีวิต
ของผูเรียน เพื่อใหสามารถส่ือสารและใชงานไดทั้งในชีวิตประจําวัน  การประกอบอาชีพ  และการศึกษาตอในระดับสูง (อางอิง: 
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับ  2545-2559  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี)และนอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสาระวิชาในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2557 ที่ระบุความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรม (สาระ
ความรูที่ 1)  และการพัฒนาทักษะส่ือและการสื่อสาร(สาระความรูที่ 4)  ซึ่งบุคลากรครูจะตองพัฒนาความรูและทักษะในสองเร่ือง
ดังกลาว (อางอิง: หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ.2557 กระทรวงศึกษาธิการ 
 ดังนั้น  การสรางครูมืออาชีพ และนักวิชาการศึกษาใหมีความรูความสามารถในการสรางหลักสูตร การจัดการเรียน    
การสอน การใชสื่อ การวัดและประเมินผล การพัฒนาทักษะการวิจัย  จึงมีความจําเปนตอการจัดการเรียนรูภาษาตางๆในระบบ
การศึกษาสองภาษาเปนอยางยิ่ง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงไดดําเนินการจัดใหมีหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการศึกษาระบบสองภาษาขึ้น เพื่อตอบสนองความจําเปน ความตองการครู อาจารย นักวิชาการศึกษาทั้งคนไทย และ
ชาวตางชาติที่ตองการ มีความรูและความสามารถในการจัดการเรียน การสอนในระบบสองภาษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู 
 1)  ความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีการศึกษาระบบสองภาษา  
 2)  การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและทักษะการวิจัย 
 3)  มีความสามารถวิเคราะหประเด็นปญหาทางดานการศึกษาระบบสองภาษา นโยบายการศึกษา และ

ประยุกตใชวิธีวิทยาทางการวิจัยในการดําเนินการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร – วันอาทิตย    เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต             
วิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาที่เก่ียวของจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร และตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  
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  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยางตํ่า 2.5 หรือเปนไปตามเกณฑการรับนักศึกษาเขาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  3. สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต  เร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได ซึ่งมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห    
 2. ระยะเวลาการศึกษา  2  ป 
 3. ใชภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ในการเรียนการสอน 
   
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน  
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ 
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)   ดังตอไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
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    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 
 1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชา
ที่จะรับปริญญา  

 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
 3.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  

   3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
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   3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 
Citation\Index (TCI) หรือ 

   3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 
(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   3.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ (Proceeding) 

 4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก  แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร      36  หนวยกิต 
 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)  
   1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2)  หมวดวิชาบังคับ           15 หนวยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือก               9 หนวยกิต 
   4)  วิทยานิพนธ            12 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (Foundation Courses)    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานายการหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และ
ไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร  สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐาน ในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
                        จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                                  3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
EDU  504  ความรูพื้นฐานทางการศึกษา          3(3-0-6) 
          (Foundations of  Education) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ  (Required Courses)          15  หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EDU  606  การศึกษาและสังคม: แนวคิดทางทฤษฎี                3(3-0-6) 
               (Education and Society: Theoretical Perspectives) 
EDU  607   การเรียนรูภาษาของผูเรียนสองภาษา                                                3(3-0-6) 
   (Language Acquisition of Bilingual Learners)  
EDU 608  ความเขาใจพฤติกรรมผูเรียน                                   3(3-0-6) 
   (Understanding the Behavior of  Learners) 
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EDU 609  ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงาน                           3(3-0-6) 
   (Research Methodology and Report  Writing)   
EDU 610  สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ              3(3-0-6) 
   (A Comparative Study Seminar) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)   
  นักศึกษาท่ีเรียนแผน ก แบบ ก 2 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 9 หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EDU  630  นโยบายการศึกษา และการนําไปปฏิบัติ                3(3-0-6) 
   (Educational Policy and Implementation)   
EDU  636   การเปล่ียนแปลงและการบริหารจัดการโรงเรียนการศึกษาระบบสองภาษา             3(3-0-6) 
   (Planned Change and Bilingual School Management)   
EDU  637   ประสิทธิผลของการปรับปรุงโรงเรียนการศึกษาระบบสองภาษา                       3(3-0-6) 
   (Effectiveness of Improvement Programs in Bilingual  Schools) 
EDU  638  สมรรถนะการอานและการพูดสองภาษา                    1(1-0-2)  
         (Reading and Speaking Competency of Bilingual Learners) 
EDU  640  การศึกษาระบบสองภาษา: การออกแบบหลักสูตร และการสอน         3(3-0-6) 
   (Bilingual Education : Curriculum Design and Instruction) 
EDU 641  เทคโนโลยี และส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการสอน       3(3-0-6) 
   (Instructional Technology and Computer Mediated Instruction)                  
EDU 643  ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการสื่อสาร         3(3-0-6) 
   (English as an International Medium for Communication) 
EDU 644  การพัฒนาทางสมอง และการเรียนรูในวัยเด็กและวัยรุน                3(3-0-6) 
   (Cognitive Development and Learning in the Early and Teenage Years)          
EDU  645  สัมมนาหลักสูตรและการสอนในการศึกษาระบบสองภาษา               3(3-0-6) 
   (Seminar in Curriculum and Instruction in Bilingual Education)    
EDU 646  การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา                                3(2-2-5) 
   (Qualitative Research in Education)  
EDU  652  บทบาทของผูปกครอง และชุมชนในการเรียนภาษาที่สอง        1(1-0-2)
   (Role of Parents and Community in Second Language Learning)  
EDU  657  การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานภาษา            3(3-0-6) 
   (Testing and Evaluation of Language Achievement) 
 
 4. วิทยานิพนธ   
                                  จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง 
EDU  699  วิทยานิพนธ                 12(0-36-18) 
   (Thesis) 
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แผนการศึกษา                                                                           
ชัน้ปที ่1

แผน ก แบบ ก 2 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

EDU 606  การศึกษาและสังคม: แนวคิดทางทฤษฎี    3(3-0-6) 
          (Education and Society: Theoretical Perspectives)    
EDU 607  การเรียนรูภาษาของผูเรียนสองภาษา      3(3-0-6) 
          (Language Acquisition of Bilingual Learners)  
EDU 608  ความเขาใจพฤติกรรมของผูเรียน         3(3-0-6) 
          (Understanding the Behavior of  Learners) 
EDU 609  ระเบียบวิธีวิจัย และการเขียนรายงาน      3(3-0-6)
          (Research Methodology and Report Writing)   
 
                                                    

รวม 12  หนวยกิต

EDU 610   สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ          3(3-0-6)
           (A Comparative Study Seminar)      
EDU ……. วิชาเลือก                             3(3-0-6)
           (Elective) 
EDU ……. วิชาเลือก                             3(3-0-6)  
           (Elective)                                      
EDU ……. วิชาเลือก                             3(3-0-6)
           (Elective)            
EDU 699  วิทยานิพนธ                           3(0-9-5) 
           (Thesis)  
                                  รวม   15   หนวยกิต

 
ชัน้ปที ่2

ภาคการศกึษาที ่1  

EDU 699  วิทยานิพนธ                          9 (0-27-14)
          (Thesis)                                           

รวม 9 หนวยกิต
 
คําอธบิายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses)                       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา         3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใชเนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Develop English language skills with an emphasis on academic reading and writing to supplement 
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 student’s field of study. 
 
EDU  504  ความรูพื้นฐานทางการศึกษา          3(3-0-6) 
   (Foundations of Education) 
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 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการศึกษา ธรรมชาติของการศึกษา ระบบการศึกษาไทย หลักสูตรการสอน การเรียนรู
และการประเมินผล อิทธิพลของปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน  แนวโนม
วิธีการและทฤษฎีการสอน    การเมืองและนโยบายทางการศึกษา วิชาชีพทางการศึกษา 
 Theory and practice in education; the nature of education; Thai educational system; curriculum; 
teaching, learning and assessment; the influence of psychological and sociological factors on individual learning  
achievement; pedagogical trends; politics and policy in education; educational profession. 
 
 2.   หมวดวิชาบังคับ   (Required Courses)            15  หนวยกิต  
EDU  606  การศึกษาและสังคม : แนวคิดทางทฤษฎี       3(3-0-6) 
   (Education and Society: Theoretical Perspectives) 
 งานเขียนดานการศึกษาของนักสังคมศาสตรและนักปรัชญาที่มีชื่อเสียง นักสังคมศาสตรที่มีชื่อเสียงไดแก 
Robert Merton, C. Wright Mills,  Karl Marx, Emile Durheim, Kai Erikson, Erving Gofman, Lawrence Kohlberg, 
George Herbert Mead, Burton R. Clark, Lynne Segal, and  Sonya Rose นักปรัชญาการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงไดแก 
Aristotle, Jean-Paul Sartre, Theodore Brameld, George Counts, John Dewey  หัวขอที่ศึกษาไดแก สังคมตางๆ  
การศึกษากลุม  การเบี่ยงเบนทางสังคม  ความไมเทาเทียมทางสังคมและโอกาสทางการศึกษาสถานภาพ  เพศ และ
ความสําเร็จทางการศึกษา  ผลกระทบของครอบครัวที่มีตอการศึกษา  ทฤษฎีพฤติกรรม  ทฤษฎีการคิดและเรียนรู  
ทฤษฎีการสรางความรูข้ึนใหม  ทฤษฎีมนุษย  และทฤษฎีพฤติกรรมปฏิบัติ  ศึกษาการใชประโยชน     จากงาน
เขียนที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ 
 The writings of major social theorists and philosophers in the field of education.  Major social 
theorists: Robert Merton, C. Wright Mills,  Karl Marx, Emile Durheim, Kai Erikson, Erving Gofman, Lawrence 
Kohlberg, George Herbert Mead, Burton R. Clark, Lynne Segal, and  Sonya Rose. Major theorists in the field 
of education:  Aristotle, Jean-Paul Sartre, Theodore Brameld, George Counts, John Dewey. Study topics: 
societies, group studies, social deviance, social inequality and educational opportunities, gender and educational 
attainment, family impacts on education, Behaviorism, Cognitivism, Contructivism, Humanism and Pragmatism.  
Implications for the curriculum and management of schools offering bilingual and international education. 
 
EDU  607  การเรียนรูภาษาของผูเรียนสองภาษา        3(3-0-6) 
   (Language Acquisition of Bilingual Learners) 
 การปฏิบัติในการศึกษาระบบสองภาษามีรากฐานจากงานวิจัยเชิงพฤติกรรมของผูเรียน  หัวขอที่ศึกษาคือ 
ผลงานการวิจัยการเรียนรูภาษาแมและภาษาที่สองท่ีมีอยูในปจจุบัน      การศึกษาการพัฒนา การเรียนรูดานภาษา 
ของเด็กตางวัฒนธรรมและเด็กจากครอบครัวที่ไมใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 Research findings as foundation of the discipline of Bilingual Education. Recent research on first and 
second language acquisition.  Cross-cultural studies of child development and language acquisition of children 
from non-English speaking families. 
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EDU  608  ความเขาใจพฤติกรรมผูเรียน          3(3-0-6) 
    (Understanding the Behavior of Learners)  
 คําอธิบายดานสังคมจิตวิทยาที่เก่ียวของกับพฤติกรรมผูเรียนวัยเด็ก   ผลการศึกษา วิเคราะหและคําอธิบาย
พฤติกรรม ความรูสึกผูเรียน   ผลกระทบของพันธุกรรมท่ีผิดปรกติตอศักยภาพการเรียนรู    ผลกระทบของ
สิ่งแวดลอมในชั้นเรียนและชุมชนที่มีตอศักยภาพและผลการเรียนรู  ผลงานวิจัยดานพฤติกรรมผูเรียนในเอเชีย 
 Socio-psychological explanations of the behavior of young learners: studies that describe and analyze 
their behavior and feelings.  Genetic predispositions that affect learning potential. Impact of classroom and 
community environments on learning potential and outcomes. Recent research on Asian pupil behavior. 
 
EDU  609  ระเบียบวิธีวิจัยและการเขียนรายงาน        3(3-0-6) 
   (Research Methodology and Report Writing)   
 ความเขาใจในรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน  ความสามารถในการอานและเขาใจ 
ในงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ความสามารถในการใช Internet เพื่อการสืบคนขอมูล   การกําหนดหัวขอ
ในการวิจัยและการสอบปองกันผลงานวิจัย 
 Comprehensive review of basic research designs and methodologies.  Course aims: to help graduate 
students become more competent readers of quantitative and qualitative research,  and more proficient in 
the use of the Internet as a research tool.  Students will have an opportunity to develop and defend topics 
for their independent research projects. 
 
EDU  610  สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ          3(3-0-6) 
   (A Comparative Study Seminar) 
 ความจําเปนสําหรับนักศึกษาท่ีจะตองเขาใจระบบการศึกษาในบริบทที่มีความแตกตางในมุมมองของ
พฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได ศึกษาสัมมนาผลการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู  
ประสบการณและเปรียบเทียบทฤษฎี  ความเชื่อ  วัฒนธรรมท่ีมีผลตอการพัฒนาโรงเรียน   
 Need for understanding of educational systems in different contexts on an empirical basis. A travel-
study seminar providing an overseas experience that includes examining different theories, beliefs, and cultures 
that help shape schools in selected countries. 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก  (Elective Courses)  
EDU  630  นโยบายการศึกษาและการนําไปปฏิบัติ                   3(3-0-6) 
   (Educational Policy and Implementation) 
 ความสําคัญของบริบททางวัฒนธรรม การเมือง สังคม และ เศรษฐกิจ ที่มีตอนโยบายทางการศึกษา 
กรณีศึกษาความขัดแยงเชิงนโยบายดานการศึกษาในบางประเทศ รวมท้ังประเทศไทย 
 The significance of cultural, political, social and economic contexts in the shaping of education 
policies. Case studies of controversial policy issues in selected countries including Thailand. 
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EDU  636  การเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการโรงเรียนการศึกษาระบบสองภาษา         3(3-0-6) 
   (Planned Change and Bilingual School Management)    
 การพัฒนาแผนกลยุทธที่มีประสิทธิภาพและอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่นําไปปฏิบัติไดเพื่อการเปลี่ยนแปลง     
การพิจารณาถึงนโยบายระดับชาติและระดับทองถ่ินเก่ียวกับเงินอุดหนุนการศึกษา กลไกการบริหารและตรวจสอบการ
จัดการการเงินและงบประมาณระดับโรงเรียน การสรรหาบุคลากร ครูใหญ อาจารย การตลาด การคัดเลือกนักเรียน
และการจัดชั้นเรียน ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบคุณภาพ ทักษะในการตอรองเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงาน 
 Processes for establishing effective and realistic strategic plans and their implementation for planned 
change. Considerations of national and local policies for financing of education, accountability mechanisms and 
auditing practices at the school level.   Recruiting key personnel including the school head and teaching staff.  
Marketing services. Student selection and placement. Systems for monitoring quality.  Skills needed to 
negotiate planned change. 
  
EDU  637  ประสิทธิผลของการปรับปรุงโรงเรียนการศึกษาระบบสองภาษา     3(3-0-6) 
   (Effectiveness of  Improvement Programs in Bilingual Schools)  
 ประสิทธิผลของโรงเรียน กลยุทธที่มีผลตอการปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
วิธีการประเมินและการสนับสนุนการเรียนรูจากผลของการประเมิน หัวขอที่ศึกษาไดแก  มาตรฐานทางวิชาการของผู
เปนหัวหนาดูแลงานวิชาการ กรณีศึกษาของโรงเรียนระบบสองภาษาท่ีประสบความสําเร็จโดยการบริหารของนัก
การศึกษาท่ีมีชื่อเสียง  การมองในระยะยาวในเรื่องการวางแผนในอนาคตเพื่อการประกอบการโรงเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 School effectiveness and strategies for improvement programs for student language performance and 
academic achievements.  Evaluation methods and subsequent learning support. Considerations of  performance 
standards of academic supervisors. Case studies of successful bilingual schools as operated by distinguished 
educators. Long-term outlook on future planning for effective school operations.  
  
EDU  638  สมรรถนะการอานและการพูดสองภาษา         1(1-0-2) 
   (Reading and Speaking Competency of Bilingual Learners)  
 งานวิจัยลาสุดที่เก่ียวกับสมรรถนะการสื่อสารของผูเรียนสองภาษาที่เก่ียวกับความสามารถในการอานและ
การพูด  หัวขอที่ศึกษาไดแก  ความสัมพันธระหวางภาษาที่หนึ่ง และภาษาที่สองในการพัฒนาทักษะการอาน การใช
การอานเปนฐานสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งดานการฟงและการพูด   ความสําคัญของภาษาที่เปนตัวปอนที่
เปนปจจัยกําหนดการพัฒนาการออกเสียงและปฏิสัมพันธใหคลายตนแบบเจาของภาษา         
 Recent research on communicative competence of bilingual learners in their reading and speaking 
performances.  Topics under study: relation between the first and second language reading skills development, 
the use of reading as a platform for listening and speaking in learning activities, the significance of language 
input as a determining factor for native-like pronunciation and interaction development.  
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EDU  640  การศึกษาระบบสองภาษา: การออกแบบหลักสูตรและการสอน             3(3-0-6) 
         (Bilingual Education: Curriculum Design and Instruction) 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการออกแบบหลักสูตรและยุทธวิธีการสอนระบบสองภาษา  ความคิดรวบยอด ความ
เขาใจท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน ลําดับหัวขอความรู ขอจํากัดของตารางเวลา ความพรอมและความคุมคา
ของส่ือการเรียนการสอน 
 Research related to the design of curricula and instructional strategies in bilingual education.   Topics 
include concepts and understandings appropriate to the developmental levels of pupils, logical sequencing of 
topics, timetable constraints, and availability and cost of instructional materials.  
 
EDU  641    เทคโนโลยีและสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการสอน                3(3-0-6) 
   (Instructional Technology and Computer Mediated Instruction)   
 การใชสื่อโทรทัศน วีดีทัศน คอมพิวเตอร และวิทยุเพื่อการศึกษา การพัฒนาและผลิตส่ือเพื่อการศึกษา 
งานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของรายการโทรทัศน และอินเทอรเน็ตท่ีมีตอผูเรียน ศึกษาส่ือการเรียนรูทางคอมพิวเตอรที่
ชวยในการสอนภาษาตางๆ ในปจจุบัน 
 Instructional applications of television, video, computer, and radio; program development and 
production; current research of the impact on young learners of television and Internet usage, and language 
acquisition software currently available to assist in the teaching of languages. 
     
EDU  643  ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการสื่อสาร          3(3-0-6) 
      (English as an International Medium for Communication)  
 ความสําคัญของความเขาใจท่ีชัดเจนของนักการศึกษาเก่ียวกับระบบภาษาของความหลากหลายของ
ภาษาอังกฤษในระดับโลก ประเด็นที่พิจารณาไดแก ความผันแปรของการใชเสียงและโครงสรางประโยคของ
ภาษาอังกฤษในบริบทตางๆ  ประเด็นที่ศึกษาไดแก ภาษาอังกฤษมาตรฐาน  ภาษาอังกฤษท่ีใชในทองถ่ิน 
ภาษาอังกฤษท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและการสื่อสารโดยส่ือพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส บทบาทของครูที่จะตอง
ใชการสื่อสารในระบบภาษาของความหลากหลายของภาษาอังกฤษในระดับโลก  
 Educators’ involvement in bilingual education to have a clear understanding of the language system 
of World Englishes.  Considerations of variation  in the sounds and structures  used in particular language 
contexts. Issues under study: language standardization, localization, utilization as a tool for learning and 
communication by  print and electronic media, teacher’s  role in handling communication via World Englishes.  
 
EDU  644  การพัฒนาทางสมองและการเรียนรูในวัยเด็กและวัยรุน              3(3-0-6) 
           (Cognitive Development and Learning in the Early and Teenage Years)  
 ผลกระทบของประสบการณที่เกิดจากสิ่งแวดลอมที่บานของเด็กในวัยกอนประถมศึกษาตอพัฒนาการทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมของเด็ก การพัฒนาทางรางกาย การพัฒนาทางศีลธรรม  ความสัมพันธในครอบครัว  
วัฒนธรรมการศึกษา การพัฒนาทางภาษาและความผิดปกติ การพัฒนาทางการเขียนการอาน การคิดเลข ความ
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บกพรองทางการเรียนรูและการพัฒนาทางสมอง รวมถึงกระบวนการทางสมอง เชน การรับรู ความต้ังใจ ความจํา 
และความบกพรองของการทํางานของสมองซ่ึงมีผลตอการเรียนรูภาษา 
 The effect of children’s experiences in the pre-school home environment on their psychological and 
behavioral development. Study topics: motor development, moral development, family relationships, cultural 
education, language development and disorders, literacy development, numeracy, learning disabilities, and brain 
development. Related topics include cognitive processes of perception, attention, memory and their 
dysfunctions as these relate to language acquisition. 
 
EDU  645   สัมมนาหลักสูตรและการสอนในการศึกษาระบบสองภาษา     3(3-0-6) 
          (Seminar in Curriculum and Instruction in Bilingual Education) 
 นักศึกษาจะมีโอกาสศึกษาและอภิปรายภายใตการชี้แนะของนักการศึกษาผูมีชื่อเสียงท้ังไทยและตางประเทศ
ที่เปนผูเช่ียวชาญทางดานหลักสูตรและการสอนการศึกษาระบบสองภาษา 
 An opportunity for graduate students  to undertake readings and discussions under the direction of 
distinguished Thai and visiting educators who are specialists in the field of curriculum and instruction in 
bilingual education.  
 
EDU  646  การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา                     3(2-2-5) 
   (Qualitative Research in Education) 
 การออกแบบการวิจัย เทคนิค การวิเคราะห การวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา การสังเกตช้ันเรียน การ
ประยุกตใชเคร่ืองมือวิจัยท่ีมีฐานจากการศึกษาเก่ียวกับมนุษยชาติ  
 Design, methods, approaches, and analysis of qualitative research in education. Topics under study: 
case studies, classroom observation studies and applications of ethnographic–based research methodology. 
    
EDU  652  บทบาทของผูปกครอง และชุมชนในการเรียนภาษาที่สอง                   1(1-0-2) 
   (Role of Parents and Community in Second Language Learning)  
 บทบาทของผูปกครองและชุมชนในการบริหารโรงเรียนระบบสองภาษา  ประเด็นที่ตองพิจารณาคือ
ผลประโยชนและขอควรระวังในการใหผูปกครองและสมาชิกชุมชนมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการโรงเรียน   
ยุทธวิธีในการไดรับความรวมมือจากบุคลากรของโรงเรียน ผูปกครองและนักเรียน หัวขอที่ศึกษารวมถึง การสนับสนุน
ของผูปกครองเพื่อการเรียนรูของนักเรียน  ผูปกครองสัมพันธ  การบริหารความขัดแยง และประเด็นดานจริยธรรม 
 Role of parents and community in the operations of bilingual schools.  Considerations of benefits and 
cautions of involving parents and community members in school management. Techniques for enlisting the 
cooperation of professional staff, parents, and students. Included topics: parental support for student learning, 
parent relations, conflict management and ethical issues. 
 
EDU  657  การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานภาษา             3(3-0-6)         
       (Testing and Evaluation of Language Achievement)                              
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 ความสําคัญของความรูและทักษะในการสรางขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูในโรงเรียนระบบสอง
ภาษาและโรงเรียนนานาชาติ ขอสอบแบบตางๆที่ใชอยูในปจจุบัน  ขอสอบมาตรฐาน ขอสอบที่ครูจัดทํา การ
ออกแบบขอสอบ การออกแบบขอสอบและคําถาม  การประเมินตามสภาพจริงและบทบาทสําคัญของครูในการให
ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงความสามารถในการใชภาษา  การจัดทํา Portfolioของนักเรียน และการใชเคร่ืองมืออ่ืนๆ 
เพื่อวัดและบันทึกประสบการณการเรียนรูของนักเรียน   
 Knowledge and skills needed by educators when developing a valid testing and evaluation program in 
bilingual and international school contexts. Topics under study: types of tests currently available,  standardized 
and teacher-made tests, question types and test design. Authentic assessment and critical role of teacher 
feedback for learners’ improvement in language performance. Individual student portfolios and other 
alternative means of documenting the language learning experiences of students.   
 
  4.  วิทยานิพนธ  
 นักศึกษาดําเนินการศึกษา  คนควา วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในหัวขอที่เก่ียวของกับการศึกษาระบบ
สองภาษา ภายใตการแนะนําของอาจารยในคณะศึกษาศาสตร  
 Each student will carry out an applied quantitative or qualitative research project in bilingual 
education under the supervision of a faculty member.      
EDU  699  วิทยานิพนธ             12(0-36-18) 
    (Thesis) 
 การศึกษาตามแผน ก 2 เปนการใหโอกาสนักศึกษาท่ีตองการเปนนักวิจัยในสาขาการศึกษาระบบสองภาษา 
นักศึกษาจะเลือกทําวิจัยในหัวขอที่ตนสนใจภายใตการแนะนําของอาจารยผูควบคุมการวิจัย การเลือกหัวขอวิจัยควร
จะเปนหัวขอเก่ียวกับการเรียนการสอนระบบสองภาษา  ความรูในการสอนภาษาที่สองและการสอนภาษาที่สามของ
ครูในปจจุบันหรือการคนพบลาสุด 
 The thesis option is recommended for students wishing to become researchers in bilingual education. 
Under the guidance of a thesis advisor, students will select a topic of interest and of importance to the field 
of bilingual education. Topics should focus on current problems and issues in bilingual education, including 
pedagogical concerns of teachers of second and third languages. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ  
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 วิทยานิพนธ :  ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เก่ียวของกับการศึกษาระบบสอง
ภาษา  ตามระเบียบข้ันตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 เปนงานวิจัยท่ีสรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชในวงการศึกษาท่ีเกิดประโยชนตอสังคมโดย 
คํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 15 

 3.  ชวงเวลา 
   วิทยานิพนธ :  ภาคการศึกษาท่ี 2    ชั้นปที่ 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปที่ 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต   
 5. การเตรียมการ 
  วิทยานิพนธ 

   5.1 ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาประชุมสัมมนา เชิง
ปฏิบัติการ วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย  

   5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงรางวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัยตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   5.3  นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัย ภายใตการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา     

 6 กระบวนการประเมินผล 
   6.1 สอบปากเปลาวิทยานิพนธโดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิต

วิทยาลัย 
   6.2 ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
   6.3 สําหรับงานวิทยานิพนธ นักศึกษาตองเผยแพรผลสรุปงานวิจัยโดยการนําเสนอในท่ีประชุมทาง

วิชาการ และ/หรือเผยแพรตีพิมพเปนบทความทางวิชาการ 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ครู 
 2.  อาจารย 
 3.  นักวิชาการทางการศึกษา 
 4.  นักวิจัยทางการศึกษา 
 
สถานที่ติดตอ 
 คณะศึกษาศาสตร 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 : class_edu@yahoo.com 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน             
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


