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หลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 

 ภาษาองักฤษ     : Master of Education Program in Bilingual Education 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาระบบสองภาษา) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Master of Education (Bilingual Education) 

     ชื่อย�อ (ภาษาไทย)        :    ศษ.ม. (การศึกษาระบบสองภาษา) 

     ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   :    M.Ed. (Bilingual Education) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะศึกษาศาสตร�  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา   

 ในหลายประเทศเช�น ญี่ปุ�น เกาหลีและไต�หวัน ที่ไม�ได�ใช�ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได�เห็นความสําคัญใน

การจัดการศึกษาระบบสองภาษาสําหรับประชาชน เพราะการศึกษาระบบสองภาษาเป�นการศึกษาท่ีมุ�งให�ผู�เรียนมี

ความสามารถในการใช�ภาษาอย�างคล�องแคล�วทั้งภาษาแม�และภาษาที่สอง  การเรียนรู�ภาษาที่สองไม�ได�ทําให�

ความสามารถในการใช�ภาษาอีกภาษาหนึ่งลดลงหากแต�เป�นการศึกษาที่ช�วยให�ผู�เรียนได�พัฒนาศักยภาพของตนเอง ใน

สังคมท�องถิ่นที่ใช�ภาษาแม�และสังคมโลกที่ใช�ภาษาสากลอย�างมีประสิทธิภาพ 

 ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายทดลองเป�ดโรงเรียนที่ใช�ภาษาอังกฤษเป�นสื่อการสอนต้ังแต� 

พ.ศ. 2538 เนื่องจากเห็นความจําเป�นที่จะต�องเตรียมคนรุ�นใหม� ให�มีความสามารถในการใช�ภาษาสากลได�อย�างมี

ประสิทธิภาพ ขณะที่ความสามารถในการใช�ภาษาแม�คือภาษาไทยก็ต�องดีด�วย ซ่ึงป�จจุบันมีโรงเรียนท่ีใช�ภาษาอังกฤษ

เป�นสื่อการสอนทั้งของรัฐ และเอกชนมากกว�า 300 โรงท่ัวประเทศและมีแนวโน�มว�าจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ตามความ

เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคของโลกและความต�องการของผู�ปกครองที่ต�องการเตรียมบุตรหลานเพ่ือสังคมยุคใหม�ให�มี

ความพร�อมทางด�านภาษามากข้ึน 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ได�กําหนดปรัชญาไว�ว�าเด็กไทยทุกคนจะต�องมีโอกาสเรียนรู�ภาษาที่สองและจะเป�นผู�นํา

ทางด�านการศึกษาระบบสองภาษา ภาษาที่สองที่กล�าวถึงนี้คือภาษาอังกฤษ จึงได�จัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห�งมหาวิทยาลัย

รังสิตขึ้น โดยเริ่มเป�ดดําเนินการสอนในป�การศึกษา 2547 ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป�นสื่อในการสอน และ

โรงเรียนสาธิตฯ เป�นแหล�งปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาระบบ

สองภาษา ในการนี้คณะศึกษาศาสตร�จัดดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา

ระบบสองภาษาของมหาวิทยาลัยรังสิต และสามารถตอบสนองความต�องการกําลังคนทางด�านการศึกษาระบบสอง

ภาษา เช�น นักการศึกษาและนักวิจัยที่สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (อ�างอิง: กรอบแผน
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อุดมศึกษา 15 ป� ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห�งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห�งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559) 

 

ความสําคัญ 

 ในภาวะป�จจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัตน�มีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ การเรียนรู�ภาษาต�างประเทศเป�นประโยชน�ต�อการสื่อสาร 

การทําธุรกิจ และการสร�างความเข�าใจให�คนในสังคมสามารถอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข การรู�ภาษาแม� และภาษาต�างประเทศจึงมี

ความสําคัญอย�างย่ิง จะเห็นได�ว�าประเทศที่พลเมืองมีความสามารถในการใช�ภาษาได�มากกว�า 1 ภาษา เช�น ประเทศสิงคโปร� 

มาเลเซีย และฮ�องกง ฯลฯ ล�วนมีความเข�มแข็งทางด�านเศรษฐกิจเหนือกว�าประเทศอื่น  ๆในภูมิภาคนี้  

 กระทรวงศึกษาธิการได�เล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู�ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศ  โดยจัดให�มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ ให�สอดคล�องกับความต�องการ และวิถีชีวิต

ของผู�เรียน เพ่ือให�สามารถสื่อสารและใช�งานได�ทั้งในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ และการศึกษาต�อในระดับสูง (อ�างอิง: 

แผนพัฒนาการศึกษาฉบับ 2545-2559  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี)และนอกจากนี้

กระทรวงศึกษาธิการได�กําหนดสาระวิชาในหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557 ท่ีระบุความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรม (สาระ

ความรู�ที่ 1)  และการพัฒนาทักษะสื่อและการสื่อสาร(สาระความรู�ที่ 4)  ซ่ึงบุคลากรครูจะต�องพัฒนาความรู�และทักษะในสองเรื่อง

ดังกล�าว (อ�างอิง: หลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ.2557 กระทรวงศึกษาธิการ 

 ดังนั้น การสร�างครูมืออาชีพ และนักวิชาการศึกษาให�มีความรู�ความสามารถในการสร�างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การใช�สื่อ การวัดและประเมินผล การพัฒนาทักษะการวิจัย  จึงมีความจําเป�นต�อการจัดการเรียนรู�ภาษาต�างๆ  ในระบบการศึกษา

สองภาษาเป�นอย�างย่ิง คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได�ดําเนินการจัดให�มีหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การศึกษาระบบสองภาษาข้ึน เพ่ือตอบสนองความจําเป�น ความต�องการครู อาจารย� นักวิชาการศึกษาท้ังคนไทย และชาวต�างชาติที่

ต�องการ มีความรู�และความสามารถในการจัดการเรียน การสอนในระบบสองภาษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู� 

 1)  ความเข�าใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีการศึกษาระบบสองภาษา  

 2)  การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและทักษะการวิจัย 

 3)  มีความสามารถวิเคราะห�ประเด็นป�ญหาทางด�านการศึกษาระบบสองภาษา นโยบายการศึกษา และ

ประยุกต�ใช�วิธีวิทยาทางการวิจัยในการดําเนินการวิจัยได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน วันเสาร� – วันอาทิตย�    เวลา 09.00 - 17.00 น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได�รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต                     

วิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาที่เก่ียวข�องจากสถาบันที่ได�รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร และตามข�อบังคับของ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  
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  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอย�างตํ่า 2.5 หรือเป�นไปตามเกณฑ�การรับนักศึกษาเข�าของบัณฑิตวิทยาลัย 

  3. สอบผ�านความรู�ภาษาอังกฤษตามที่กําหนดไว�ในประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1. ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� และอาจมีภาคฤดูร�อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได� ซึ่งมี

ระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 6 สัปดาห�    

 2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3. ใช�ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ในการเรียนการสอน 

   

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอื่นตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบใน  

แต�ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมด หรือได�ทํางานในรายวิชานั้นจนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีค�าระดับข้ัน 

(Numeric Grades)   ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 
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    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 7. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP หมายความว�า  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 2 

 1. ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�าน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่

จะรับปริญญา  

 2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

 3.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน  

   3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เล็กทรอนิกส�ที่ เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
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   3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal 

Citation\Index (TCI) หรือ 

   3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   3.4 นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือโปสเตอร� และ

บทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 แผน ก  แบบ ก 2  จํานวนหน�วยกิตตลอดหลักสูตร      36  หน�วยกิต 

 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�)  

   1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2)  หมวดวิชาบังคับ           15 หน�วยกิต 

   3)  หมวดวิชาเลือก               9 หน�วยกิต 

   4)  วิทยานิพนธ�            12 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   (Foundation Courses)    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานายการหลักสูตรหรือคณะกรรมการ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และ

ไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร  ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ในระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

                        จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                                  3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

EDU  504  ความรู�พ้ืนฐานทางการศึกษา          3(3-0-6) 

          (Foundations of  Education) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)          15  หน�วยกิต 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EDU  606  การศึกษาและสังคม: แนวคิดทางทฤษฎี                3(3-0-6) 

               (Education and Society: Theoretical Perspectives) 

EDU  607   การเรียนรู�ภาษาของผู�เรียนสองภาษา                                               3(3-0-6) 

   (Language Acquisition of Bilingual Learners)  

EDU 608  ความเข�าใจพฤติกรรมผู�เรียน                                   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)   

  นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 ให�เลือกเรียนจากรายวิชาต�อไปนี้ 9 หน�วยกิต 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

EDU  630  นโยบายการศึกษา และการนําไปปฏิบัติ                3(3-0-6) 

   (Educational Policy and Implementation)   

EDU  636   การเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการโรงเรียนการศึกษาระบบสองภาษา             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  สมรรถนะการอ�านและการพูดสองภาษา                    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 และสื่อคอมพิวเตอร�เพ่ือการสอน       3(3-0-6) 

   (Instructional Technology and Computer Mediated Instruction)                  

EDU 643  ภาษาอังกฤษเป�นภาษาสากลในการสื่อสาร         3(3-0-6) 

   (English as an International Medium for Communication) 

EDU 644  การพัฒนาทางสมอง และการเรียนรู�ในวัยเด็กและวัยรุ�น                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  บทบาทของผู�ปกครอง และชุมชนในการเรียนภาษาที่สอง        1(1-0-2)

   (Role of Parents and Community in Second Language Learning)  

EDU  657  การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู�ด�านภาษา            3(3-0-6) 

   (Testing and Evaluation of Language Achievement) 
 
 4. วิทยานิพนธ�   

                                  จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง 

EDU  699  วิทยานิพนธ�                 12(0-36-18) 

   (Thesis) 
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แผนการศึกษา                                                                           

ชัน้ป�ที ่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  การเรียนรู�ภาษาของผู�เรียนสองภาษา      3(3-0-6) 

          (Language Acquisition of Bilingual Learners)  

EDU 608  ความเข�าใจพฤติกรรมของผู�เรียน         3(3-0-6) 

          (Understanding the Behavior of  Learners) 

EDU 609  ระเบียบวธิีวิจัย และการเขียนรายงาน      3(3-0-6) 

          (Research Methodology and Report Writing)   

 

                                                    

รวม 12  หน�วยกิต 

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   หน�วยกิต 

 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศกึษาที ่1  

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

          (Thesis)                                                                                                         

รวม 9 หน�วยกิต 

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses)                       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา         3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช�เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 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  ความรู�พื้นฐานทางการศึกษา          3(3-0-6) 

   (Foundations of Education) 
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 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางการศึกษา ธรรมชาติของการศึกษา ระบบการศึกษาไทย หลักสูตรการสอน การเรียนรู�

และการประเมินผล อิทธิพลของป�จจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต�อผลสัมฤทธ์ิของผู�เรียนแต�ละคน แนวโน�มวิธีการ

และทฤษฎีการสอน 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  หน�วยกิต  

EDU  606  การศึกษาและสังคม : แนวคิดทางทฤษฎ ี       3(3-0-6) 

   (Education and Society: Theoretical Perspectives) 

 งานเขียนด�านการศึกษาของนักสังคมศาสตร�และนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียง นักสังคมศาสตร�ท่ีมีช่ือเสียงได�แก� 

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 นักปรัชญาการศึกษาที่ มีชื่อเสียงได�แก� 

Aristotle, Jean-Paul Sartre, Theodore Brameld, George Counts, John Dewey หัวข�อที่ ศึกษาได�แก� สังคมต�างๆ  

การศึกษากลุ�ม การเบี่ยงเบนทางสังคม ความไม�เท�าเทียมทางสังคมและโอกาสทางการศึกษาสถานภาพ เพศ และ

ความสําเร็จทางการศึกษา ผลกระทบของครอบครัวที่มีต�อการศึกษา ทฤษฎีพฤติกรรม ทฤษฎีการคิดและเรียนรู�  

ทฤษฎีการสร�างความรู�ขึ้นใหม� ทฤษฎีมนุษย� และทฤษฎีพฤติกรรมปฏิบัติ ศึกษาการใช�ประโยชน�จากงานเขียนที่

เก่ียวข�องกับการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนนานาชาติ 

 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  การเรียนรู�ภาษาของผู�เรียนสองภาษา        3(3-0-6) 

   (Language Acquisition of Bilingual Learners) 

 การปฏิบัติในการศึกษาระบบสองภาษามีรากฐานจากงานวิจัยเชิงพฤติกรรมของผู�เรียน หัวข�อที่ศึกษา คือ 

ผลงานการวิจัยการเรียนรู�ภาษาแม�และภาษาที่สองที่มีอยู�ในป�จจุบัน การศึกษาการพัฒนา การเรียนรู�ด�านภาษาของ

เด็กต�างวัฒนธรรมและเด็กจากครอบครัวที่ไม�ใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 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  ความเข�าใจพฤติกรรมผู�เรียน          3(3-0-6) 

    (Understanding the Behavior of Learners)  

 คําอธิบายด�านสังคมจิตวิทยาที่เก่ียวข�องกับพฤติกรรมผู�เรียนวัยเด็ก ผลการศึกษา วิเคราะห�และคําอธิบาย

พฤติกรรม ความรู�สึกผู�เรียน ผลกระทบของพันธุกรรมที่ผิดปรกติต�อศักยภาพการเรียนรู� ผลกระทบของสิ่งแวดล�อมใน

ชั้นเรียนและชุมชนที่มีต�อศักยภาพและผลการเรียนรู� ผลงานวิจัยด�านพฤติกรรมผู�เรียนในเอเชีย 

 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)   

 ความเข�าใจในรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน ความสามารถในการอ�านและเข�าใจในงานวิจัยเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ความสามารถในการใช� Internet เพ่ือการสืบค�นข�อมูล การกําหนดหัวข�อในการวิจัยและการสอบ

ป�องกันผลงานวิจัย 

 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) 

 ความจําเป�นสําหรับนักศึกษาที่จะต�องเข�าใจระบบการศึกษาในบริบทที่มีความแตกต�างในมุมมองของ

พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได� ศึกษาสัมมนาผลการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในต�างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�  

ประสบการณ�และเปรียบเทียบทฤษฎี ความเชื่อ วัฒนธรรมที่มีผลต�อการพัฒนาโรงเรียน   

 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 ที่มีต�อนโยบายทางการศึกษา 

กรณีศึกษาความขัดแย�งเชิงนโยบายด�านการศึกษาในบางประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

 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)    

 การพัฒนาแผนกลยุทธ�ที่มีประสิทธิภาพและอยู�บนพ้ืนฐานของสิ่งที่นําไปปฏิบัติได�เพ่ือการเปลี่ยนแปลง     

การพิจารณาถึงนโยบายระดับชาติและระดับท�องถิ่นเก่ียวกับเงินอุดหนุนการศึกษา กลไกการบริหารและตรวจสอบการ

จัดการการเงินและงบประมาณระดับโรงเรียน การสรรหาบุคลากร ครูใหญ� อาจารย� การตลาด การคัดเลือกนักเรียน

และการจัดชั้นเรียน ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบคุณภาพ ทักษะในการต�อรองเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนงาน 

 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 กลยุทธ�ที่มีผลต�อการปรับปรุงการเรียนรู�ของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

วิธีการประเมินและการสนับสนุนการเรียนรู�จากผลของการประเมิน หัวข�อท่ีศึกษาได�แก� มาตรฐานทางวิชาการของผู�

เป�นหัวหน�าดูแลงานวิชาการ กรณีศึกษาของโรงเรียนระบบสองภาษาที่ประสบความสําเร็จโดยการบริหารของนัก

การศึกษาที่มีชื่อเสียง การมองในระยะยาวในเรื่องการวางแผนในอนาคตเพ่ือการประกอบการโรงเรียนอย�างมี

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  สมรรถนะการอ�านและการพูดสองภาษา         1(1-0-2) 

   (Reading and Speaking Competency of Bilingual Learners)  

 งานวิจัยล�าสุดที่เก่ียวกับสมรรถนะการสื่อสารของผู�เรียนสองภาษาที่เก่ียวกับความสามารถในการอ�านและ

การพูด หัวข�อที่ศึกษาได�แก� ความสัมพันธ�ระหว�างภาษาที่หนึ่ง และภาษาที่สองในการพัฒนาทักษะการอ�าน การใช�

การอ�านเป�นฐานสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ทั้งด�านการฟ�งและการพูด ความสําคัญของภาษาที่เป�นตัวป�อนที่เป�น

ป�จจยักําหนดการพัฒนาการออกเสียงและปฏิสัมพันธ�ให�คล�ายต�นแบบเจ�าของภาษา         

 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) 

 งานวิจัยที่เก่ียวข�องกับการออกแบบหลักสูตรและยุทธวิธีการสอนระบบสองภาษา ความคิดรวบยอด ความ

เข�าใจที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผู�เรียน ลําดับหัวข�อความรู� ข�อจํากัดของตารางเวลา ความพร�อมและความคุ�มค�า

ของสื่อการเรียนการสอน 

 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    เทคโนโลยีและสื่อคอมพิวเตอร�เพื่อการสอน                3(3-0-6) 

   (Instructional Technology and Computer Mediated Instruction)   

 การใช�สื่อโทรทัศน� วีดีทัศน� คอมพิวเตอร� และวิทยุเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา 

งานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของรายการโทรทัศน� และอินเทอร�เน็ตที่มีต�อผู�เรียน ศึกษาสื่อการเรียนรู�ทางคอมพิวเตอร�ที่

ช�วยในการสอนภาษาต�างๆ ในป�จจุบัน 

 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  ภาษาอังกฤษเป�นภาษาสากลในการสื่อสาร          3(3-0-6) 

      (English as an International Medium for Communication)  

 ความสําคัญของความเข�าใจที่ชัดเจนของนักการศึกษาเก่ียวกับระบบภาษาของความหลากหลายของ

ภาษาอังกฤษในระดับโลก ประเด็นที่พิจารณาได�แก� ความผันแปรของการใช�เสียงและโครงสร�างประโยคของ

ภาษาอังกฤษในบริบทต�างๆ ประเด็นที่ศึกษาได�แก� ภาษาอังกฤษมาตรฐาน ภาษาอังกฤษที่ใช�ในท�องถิ่น ภาษาอังกฤษ

ที่ใช�เป�นเครื่องมือในการเรียนรู�และการสื่อสารโดยสื่อพิมพ�และสื่ออิเล็กทรอนิกส� บทบาทของครูที่จะต�องใช�การสื่อสาร

ในระบบภาษาของความหลากหลายของภาษาอังกฤษในระดับโลก  

 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  การพัฒนาทางสมองและการเรียนรู�ในวัยเด็กและวัยรุ�น              3(3-0-6) 

           (Cognitive Development and Learning in the Early and Teenage Years)  

 ผลกระทบของประสบการณ�ที่เกิดจากสิ่งแวดล�อมท่ีบ�านของเด็กในวัยก�อนประถมศึกษาต�อพัฒนาการทาง

จิตวิทยาและพฤติกรรมของเด็ก การพัฒนาทางร�างกาย การพัฒนาทางศีลธรรม ความสัมพันธ�ในครอบครัว  

วัฒนธรรมการศึกษา การพัฒนาทางภาษาและความผิดปกติ การพัฒนาทางการเขียนการอ�าน การคิดเลข ความ
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บกพร�องทางการเรียนรู�และการพัฒนาทางสมอง รวมถึงกระบวนการทางสมอง เช�น การรับรู� ความต้ังใจ ความจํา 

และความบกพร�องของการทํางานของสมองซึ่งมีผลต�อการเรียนรู�ภาษา 

 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) 

 นักศึกษาจะมีโอกาสศึกษาและอภิปรายภายใต�การชี้แนะของนักการศึกษาผู�มีชื่อเสียงทั้งไทยและต�างประเทศ

ที่เป�นผู�เชี่ยวชาญทางด�านหลักสูตรและการสอนการศึกษาระบบสองภาษา 

 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 การสังเกตชั้นเรียน การ

ประยุกต�ใช�เครื่องมือวิจัยที่มีฐานจากการศึกษาเก่ียวกับมนุษยชาติ  

 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  บทบาทของผู�ปกครอง และชุมชนในการเรียนภาษาที่สอง                   1(1-0-2) 

   (Role of Parents and Community in Second Language Learning)  

 บทบาทของผู�ปกครองและชุมชนในการบริหารโรงเรียนระบบสองภาษา ประเด็นที่ต�องพิจารณาคือ

ผลประโยชน�และข�อควรระวังในการให�ผู�ปกครองและสมาชิกชุมชนมีส�วนเก่ียวข�องในการบริหารจัดการโรงเรียน   

ยุทธวิธีในการได�รับความร�วมมือจากบุคลากรของโรงเรียน ผู�ปกครองและนักเรียน หัวข�อที่ศึกษารวมถึง การสนับสนุน

ของผู�ปกครองเพ่ือการเรียนรู�ของนักเรียน ผู�ปกครองสัมพันธ� การบริหารความขัดแย�ง และประเด็นด�านจริยธรรม 

 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  การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู�ด�านภาษา             3(3-0-6)         

       (Testing and Evaluation of Language Achievement)                              
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 ความสําคัญของความรู�และทักษะในการสร�างข�อสอบ การประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู�ในโรงเรียนระบบสอง

ภาษาและโรงเรียนนานาชาติ ข�อสอบแบบต�างๆที่ใช�อยู�ในป�จจุบัน  ข�อสอบมาตรฐาน ข�อสอบที่ครูจัดทํา การ

ออกแบบข�อสอบ การออกแบบข�อสอบและคําถาม  การประเมินตามสภาพจริงและบทบาทสําคัญของครูในการให�

ข�อมูลป�อนกลับเพ่ือปรับปรุงความสามารถในการใช�ภาษา การจดัทํา Portfolio ของนักเรียน และการใช�เครื่องมืออื่นๆ 

เพ่ือวัดและบันทึกประสบการณ�การเรียนรู�ของนักเรียน   

 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�  

 นักศึกษาดําเนินการศึกษาค�นคว�า วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาระบบ

สองภาษา ภายใต�การแนะนําของอาจารย�ในคณะศึกษาศาสตร�  

 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 เป�นการให�โอกาสนักศึกษาที่ต�องการเป�นนักวิจัยในสาขาการศึกษาระบบสองภาษา 

นักศึกษาจะเลือกทําวิจัยในหัวข�อที่ตนสนใจภายใต�การแนะนําของอาจารย�ผู�ควบคุมการวิจัย การเลือกหัวข�อวิจัยควร

จะเป�นหัวข�อเก่ียวกับการเรียนการสอนระบบสองภาษา ความรู�ในการสอนภาษาที่สองและการสอนภาษาที่สามของครู

ในป�จจุบันหรือการค�นพบล�าสุด 

 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. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ�  

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

 วิทยานิพนธ� :  ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาระบบสอง

ภาษา  ตามระเบียบขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา 

 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู� 

 เป�นงานวิจัยที่สร�างสรรค�ได�องค�ความรู�ใหม�นําไปใช�ในวงการศึกษาที่เกิดประโยชน�ต�อสังคมโดยคํานึงถึง

มาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรมจริยธรรม ความรู� ทักษะทางป�ญญา ทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 3.  ช�วงเวลา 

   วิทยานิพนธ� :  ภาคการศึกษาที่ 2    ชั้นป�ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป�ที่ 2 

 4.  จํานวนหน�วยกิต 

   วิทยานิพนธ�  12  หน�วยกิต   

 5. การเตรียมการ 

  วทิยานิพนธ� 

   5.1 ผู�อํานวยการหลักสูตรและคณาจารย�ในหลักสูตรจัดกิจกรรมให�นักศึกษาประชุมสัมมนา เชิง

ปฏิบัติการ วิพากษ�เค�าโครงวิทยานิพนธ�ตามองค�ประกอบการวิจัย  

   5.2 นักศึกษานําเสนอสอบโครงร�างวิทยานิพนธ�ตามองค�ประกอบการวิจัยต�อที่ประชุมคณะกรรมการ

ที่ได�รับการแต�งต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   5.3  นักศึกษารับข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงร�างการวิจัย ภายใต�การให�

คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา     

 6 กระบวนการประเมินผล 

   6.1 สอบปากเปล�าวิทยานิพนธ�โดยคณะกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิต

วิทยาลัย 

   6.2 ปรับปรุงแก�ไขวิทยานิพนธ�ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 

   6.3 สําหรับงานวิทยานิพนธ� นักศึกษาต�องเผยแพร�ผลสรุปงานวิจัยโดยการนําเสนอในท่ีประชุมทาง

วิชาการ และ/หรือเผยแพร�ตีพิมพ�เป�นบทความทางวิชาการ 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1.  ครู 

 2.  อาจารย� 

 3.  นักวิชาการทางการศึกษา 

 4.  นักวิจัยทางการศึกษา 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะศึกษาศาสตร� ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน� (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 1275, 1276 

www.rsu.ac.th/education    e-mail : class_edu@yahoo.com 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน              

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
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