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สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 
 ภาษาอังกฤษ     : Master of Education Program in Bilingual Education 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาระบบสองภาษา) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Master of Education (Bilingual Education) 
     ชื่อยอ (ภาษาไทย)        :    ศษ.ม. (การศึกษาระบบสองภาษา) 
     ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :    M.Ed. (Bilingual Education) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยครูสุริยเทพ  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 มหาวิทยาลัยรังสิต ไดกําหนดปรัชญาไววาเด็กไทยทุกคนจะตองมีโอกาสเรียนรูภาษาท่ีสองและจะเปนผูนํา
ทางดานการศึกษาระบบสองภาษา ภาษาท่ีสองท่ีกลาวถึงนี้ คือภาษาอังกฤษ จึงไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยรังสิตข้ึน เริ่มเปดดําเนินการสอนในปการศึกษา 2547 โดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนสื่อในการ
สอน และโรงเรียนสาธิตฯ เปนแหลงปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ในการนี้คณะศึกษาศาสตรจัดดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีสามารถตอบสนองความตองการกําลังคน
ทางดานการศึกษาระบบสองภาษา เชน ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาและนักวิจัยท่ีสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ (อางอิง: กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป  ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551-2565สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559) 
 ท้ังนี้การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีศักยภาพท้ังดาน
รางกายและจิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม รวมท้ังใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดีอันเปนพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข อีกท้ังการศึกษายังเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอด
ชีวิต ทําใหสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามยุคสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 (ยุทธศาสตรท่ี 3: การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัยและการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู) ใหความสําคัญแกการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0   
 อนึ่ง ตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตองได
มาตรฐานระดับสากล ครูควรไดมีโอกาสไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 



 Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 3 

 หลักสูตรนี้จึงมีเปาหมายเพ่ือผลิตครูมืออาชีพในการศึกษาระบบสองภาษาท่ีมีศาสตรและศิลปในการสอนท่ี
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในบริบทของการจัดการศึกษาในระบบสองภาษา ภายใตความเชื่อท่ีวาปจจัยแหง
ความสําเร็จของผูเรียน คือ คุณภาพการสอนหรือการจัดการเรียนรูของครู 
 
ความสําคัญ 
 ในภาวะปจจุบันท่ีอิทธิพลของโลกาภิวัตนมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย  ๆการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนประโยชนตอการสื่อสาร 
การทําธุรกิจ และการสรางความเขาใจใหคนในสังคมสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข การรูภาษาแม และภาษาตางประเทศจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง จะเห็นไดวาประเทศท่ีพลเมืองมีความสามารถในการใชภาษาไดมากกวา 1 ภาษา เชน ประเทศสิงคโปร 
มาเลเซีย และฮองกง ฯลฯ ลวนมีความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจเหนือกวาประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคนี้  กลาวไดวาเปน
ความสามารถในการสื่อสารทักษะสําคัญของคนในศตวรรษท่ี 21 
 กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยจัดใหมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาอ่ืน  ๆใหสอดคลองกับความตองการ และวิถีชีวิต
ของผูเรียน เพ่ือใหสามารถสื่อสารและใชงานไดท้ังในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูง (อางอิง: 
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับ 2545-2559 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี)และนอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสาระวิชาในหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557 ท่ีระบุความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรม 
(สาระความรูท่ี 1) และการพัฒนาทักษะสื่อและการสื่อสาร (สาระความรูท่ี 4) ซ่ึงบุคลากรครูจะตองพัฒนาความรูและทักษะใน
สองเรื่องดังกลาว (อางอิง: หลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ.2557 กระทรวงศึกษาธิการ) 
 ดังนั้น การสรางครูมืออาชีพ และนักวิชาการศึกษาใหมีความรูความสามารถในการสรางหลักสูตร การจัดการเรียนรู การ
ใชสื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู การพัฒนาทักษะการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูในระบบสองภาษา จึงเปนนวัตกรรมทาง
การศึกษาและมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีมีตอการพัฒนาการเรียนรูภาษาท่ีสองใหมีประสิทธิผล คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต จึงไดจัดใหมีหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาข้ึน เพ่ือตอบสนองความจําเปน ความ
ตองการครู อาจารย นักวิชาการศึกษาท้ังคนไทย และชาวตางชาติท่ีตองการมีความรูและความสามารถในการจัดการเรียนรูใน
ระบบสองภาษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู 

1. เขาใจอยางถองแทใน แนวคิด ทฤษฎี แนวทางการจัดการศึกษาระบบสองภาษา 
2. พัฒนา ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในระบบสองภาษา 
3. วิเคราะห สังเคราะห ประเด็นปญหาทางดานการจัดการศึกษาระบบสองภาษา 
4. ประยุกตความรูและทักษะในการแกปญหาอยางเปนระบบและเหมาะสม 
5. ดําเนินการวิจัยโดยประยุกตวิธีวิทยาการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําเสนอผลการศึกษาวิจัยตอ

สังคมวิชาการในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพและการนําเสนอดวยวาจาในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

6. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในวิชาชีพอยางตอเนื่อง ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ รักษามาตรฐานการเปนครูท่ีดี 

 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
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 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตรตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 2. สําหรับแผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 1) ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
การศึกษา หรืออ่ืนๆ และประสงคจะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาประเทศไทย 
 3. สําหรับแผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 2) ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
การศึกษา หรืออ่ืนๆ และไมประสงคจะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาประเทศไทย 
 4. มีความรูภาษาอังกฤษเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 5. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 6. ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ              1 
ภาคการศึกษาปกตมีิระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3. ใชภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน วันเสาร – วันอาทิตย    เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอุไรรัตน เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธาน ี
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและประเมินผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. ผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบจะกําหนด การสอบในแตละ
รายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3.  ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีเห็นวาเวลา
ศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 
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 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
ประเมินผลไวกอนเนื่องจากนักศึกษายังปฏิบั ติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
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 และ แผนการเรียนท่ี 2) 
 1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก

เปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และ
สอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ  
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตรวมท้ังเกณฑ อ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 
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 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 3.  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึง่ของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)  

 4.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

 5.  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก  แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร      45  หนวยกิต 
 (แผนการเรียนท่ี 1 สําหรับผูท่ีประสงคจะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาประเทศไทย) 
    ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษาหรืออ่ืนๆ ท่ีเทียบเทากับปริญญาตรี 
                           1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)   หมวดวิชาแกน                12 หนวยกิต 
     3)   หมวดวิชาเฉพาะดาน               15 หนวยกิต 
     4)   หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ                   6 หนวยกิต 
     5)   หมวดวิทยานิพนธ               12 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร      36  หนวยกิต 
 (แผนการเรียนท่ี 2 สําหรับผูท่ีไมประสงคจะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาประเทศไทย) 
 ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออ่ืนๆ ท่ีเทียบเทากับปริญญาตรี 
     1)   หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                       (ไมนบัหนวยกิตรวม) 
     2)   หมวดวิชาแกน                             12 หนวยกิต 
     3)   หมวดวิชาเฉพาะดาน                                  12 หนวยกิต 
     4)   หมวดวิทยานิพนธ                                           12 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (Foundation Courses)  (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู อํานายการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการ
สอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร  สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มี
ดังตอไปนี้ 
                        จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรบับัณฑิตศึกษา        3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
ECI   501    ความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา          3(3-0-6) 
   (Foundations of Education)    
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 2.  หมวดวิชาแกน (Core Courses)                                           12   หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนท่ี 1 และแผนการเรียนท่ี 2 
ECI  603     จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับครู       3(3-0-6) 
   (Psychology, Virtue, Morality and Teacher Professional Ethics)  
ECI  605     ภาษาและวัฒนธรรม ความเปนครูมืออาชีพ      3(3-0-6) 
   (Language and Culture for Teaching Professionalism)  
ECI  606     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                   3(3-0-6) 
    (Innovations, Information and Communication Technology in Education)  
ECI  608    การประกันคุณภาพการศึกษา          3(3-0-6) 
   (Educational Quality Assurance)  
 
 3.  หมวดวิชาเฉพาะดาน (Specialized Courses)                                    
  ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังนี้ 
  แผนการเรียนท่ี 1 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา                                15  หนวยกิต 
  แผนการเรียนท่ี 2 เรียนรายวิชา 4 รายวิชา                                12  หนวยกิต  
EDB  601  ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   3(2-2-5) 
   สําหรับผูเรียนในโรงเรียนสองภาษา 
    (Educational Philosophy, Curriculum Development and  
   Learning Skills in 21st Century  for Learners in Bilingual Schools)  
EDB  602  การจัดการการเรียนรูภาษาท่ีสองในโรงเรียนสองภาษา    3(2-2-5) 
   (Second Language Learning Management in Bilingual Schools)    
EDB  603     การวัดและประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียนสองภาษา     3(2-2-5)     
   (Measurement and Evaluation of Learning in Bilingual Schools)  
EDB  604    การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูภาษา                      3(2-2-5) 
   (Research in Language Learning Development)  
EDB  610     การฝกปฏิบัติวิชาชีพ*           3 (0-90-45)                     
   (Professional Practicum)            
 *หมายเหตุ  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี 1          
      
 4. หมวดวิทยานิพนธ            12 หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนท่ี 1 และแผนการเรียนท่ี 2   
EDB  699  วิทยานิพนธ (Thesis)          12 (0-36-18) 
 
 5.   หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ                                                    6 หนวยกิต  
  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี 1 
 EDB  611  การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสองภาษา 1                                                3(0-120-60) 
    (Teaching Practicum in Bilingual Schools I)    
 EDB  612  การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสองภาษา 2       3(0-120-60) 
   (Teaching Practicum in Bilingual Schools II)       
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แผนการศึกษา                                                                           
ช้ันปท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 1) 
ประสงคจะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 

จากคุรุสภาประเทศไทย 

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 2) 
ไมประสงคจะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 

จากคุรุสภาประเทศไทย 
 ภาคการศึกษาที่ 1  

ECI 603    
 

จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณสําหรับครู            
(Psychology, Virtue, Morality 
and Teacher Professional Ethics) 

3(3-0-6)    

EDB 601 ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร  
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
สําหรับผูเรียนในโรงเรียนสองภาษา      
(Educational Philosophy, 
Curriculum Development 
and  Learning  Skills in 21st 
Century   for  Learners in 
Bilingual Schools) 

3(2-2-5) 

EDB 602    การจัดการการเรียนรูภาษาที่สองใน
โรงเรียนสองภาษา 
(Second Language Learning 
Management in Bilingual 
Schools) 

3(2-2-5) 

EDB 603   การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใน
โรงเรียนสองภาษา 
(Measurement and 
Evaluation of Learning in 
Bilingual Schools) 

3(2-2-5)     

รวม 12  หนวยกิต 
  

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

ECI 605   ภาษาและวัฒนธรรม ความเปนครูมือ
อาชีพ  
(Language and Culture for 
Teaching Professionalism)            

3(3-0-6) 
 

ECI 606   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
(Innovations, Information and 
Communication Technology in 
Education) 

3(3-0-6) 

ECI 608   การประกันคุณภาพการศึกษา 
(Educational Quality Assurance)                                                        

3(3-0-6)    
 

EDB 604   การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษา   
(Research in Language Learning 
Development)                                       

3(2-2-5) 
 

EDB 610   การฝกปฏิบัติวิชาชีพ     
(Professional Practicum)                                                

3(0-90-45)  

                รวม 15  หนวยกิต 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
ECI 603    
 

จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณสําหรับครู            
(Psychology, Virtue, Morality 
and Teacher Professional 
Ethics) 

3(3-0-6)    

EDB 601 ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร  
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
สําหรับผูเรียนในโรงเรียนสองภาษา      
(Educational Philosophy, 
Curriculum Development 
and  Learning  Skills in 21st 
Century   for  Learners in 
Bilingual Schools) 

3(2-2-5) 

EDB 602    การจัดการการเรียนรูภาษาที่สองใน
โรงเรียนสองภาษา 
(Second Language Learning 
Management in Bilingual 
Schools) 

3(2-2-5) 

EDB 603   การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใน
โรงเรียนสองภาษา 
(Measurement and 
Evaluation of Learning in 
Bilingual Schools) 

3(2-2-5)     

รวม   12   หนวยกิต 
  

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

ECI 605   ภาษาและวัฒนธรรม ความเปนครูมือ
อาชีพ  
(Language and Culture for 
Teaching Professionalism)            

3(3-0-6) 
 

ECI 606   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 
(Innovations, Information and 
Communication Technology in 
Education) 

3(3-0-6) 

ECI 608   การประกันคุณภาพการศึกษา 
(Educational Quality Assurance)                                                        

3(3-0-6)    
 

EDB 604   การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรูภาษา   
(Research in Language Learning 
Development)                                       

3(2-2-5) 
 

 
               รวม 12  หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 1) 
ประสงคจะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 

จากคุรุสภาประเทศไทย 

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนท่ี 2) 
ไมประสงคจะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู 

จากคุรุสภาประเทศไทย 
 ภาคการศึกษาท่ี 1  
EDB 611    การปฏิบัติการสอนในโรงเรยีน

สองภาษา 1     
(Teaching Practicum in 
Bilingual schools I) 

3(0-120-60) 

EDB 699   วิทยานิพนธ                                                                     
(Thesis)                                       

6(0-18-9)     

รวม 9 หนวยกิต 

  
ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

EDB 612    การปฏิบัติการสอนในโรงเรยีน
สองภาษา  2     
(Teaching Practicum in 
Bilingual schools II) 

3(0-120-60) 

EDB 699   วิทยานิพนธ                                                                     
(Thesis)                                       

6(0-18-9)     

รวม 9 หนวยกิต 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  
EDB 699    วิทยานิพนธ                                                                           

(Thesis) 
6(0-18-9) 

 
 
 

รวม 6 หนวยกิต 
  

ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

EDB 699    วิทยานิพนธ                                                                           
(Thesis) 

6(0-18-9) 

 

 
 
 

รวม 6 หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Foundation Courses)                       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา        3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ีใช
ศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปรายและใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและการ
เขียน 
 Development of listening and reading skills to conceptualize the main parts of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing. 
 
ECI  501  ความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา              3(3-0-6)                                                                          
                  (Foundations of Education) 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับพ้ืนฐานทางการศึกษา ทฤษฎีและปฏิบัติการทางการศึกษา ความหมายทางการ
ศึกษา ระบบการศึกษา ปรัชญากับการศึกษา จิตวิทยากับการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การ
ประเมินผลการเรียนรู อิทธิพลของปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน แนวโนม
วิธีการและทฤษฎีการสอน การเมืองและนโยบายทางการศึกษา และวิชาชีพทางการศึกษา  
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 Foundations of education; theories and practices in education; educational perspectives; 
educational systems; philosophy of education; educational psychology; curriculum 
development; learning management; learning 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)                                  12 หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนท่ี 1 และแผนการเรียนท่ี 2 
ECI  603     จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับครู              3(3-0-6) 
                   (Psychology, Virtue, Morality and Teacher Professional Ethics) 
 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
แนะแนวและการใหคําปรึกษา การใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถใชจิตวิทยาเพ่ือ
ความเขาใจ และสนับสนุนการเรียนรูใหเต็มศักยภาพ หลักธรรมาภิบาลและ ความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรมของวิชาชีพครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด สามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี   
 Foundations 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. 
   
ECI  605    ภาษาและวัฒนธรรม ความเปนครูมืออาชีพ        3(3-0-6)                   
                  (Language and Culture for Teaching Professionalism)            
 สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยาง
ตอเนื่อง การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพ่ือการเปนครู ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อ
ความหมายอยาง ถูกตอง สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ แสวงหา และเลือกใชขอมูล 
ขาวสาร ความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง                    
 Roles, duties, and responsibilities of teachers; quality, attributes and standard for 
professional teachers, continuing on teaching professionalism development; 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)                   
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 หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช การประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน ท่ีผูเรียนจํานวนมากสามารถเขาถึง
ได มาใชเพ่ือการเรียนการสอน  
 Principles, concepts, designs, application and evaluation of innovations; information and 
communication technology in teaching and learning; use of information technology and 
updated communication means accessible for teaching and learning. 
  
ECI  608     การประกันคุณภาพการศึกษา          3(3-0-6)                                     
                   (Educational Quality Assurance)                  
 หลักการ แนวคิด และความสําคัญของของระบบประกันคุณภาพ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีครบวงจร PDCA ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประเมิน
คุณภาพภายนอก การจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 Principles and concepts of educational quality assurance, based on practices in PDCA; 
educational quality assurance systems; internal and external quality assessment; applying 
educational quality assurance into learning practices continually. 
 
 3.   หมวดวิชาเฉพาะดาน (Specialized Education)                                                 
  ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาดังนี้ 
  แผนการเรียนท่ี 1 เรียนรายวิชา 5 รายวิชา                                       15      หนวยกิต 
  แผนการเรียนท่ี 2 เรียนรายวิชา 4 รายวิชา                                       12      หนวยกิต 
EDB  601 ปรัชญาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21    3(2-2-5)            
                 สําหรับผูเรียนในโรงเรียนสองภาษา 
                 (Educational   Philosophy, Curriculum Development and   
   Learning Skills in 21st  Century for Learners in Bilingual Schools) 
 ปรัชญา  แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย การอานออก การ
เขียนไดและการคิดเลข  สรางและพัฒนาทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะในการแกปญหา ทักษะดาน
การสรางสรรคและนวัตกรรม  ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือ 
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ ทักษะดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู และสื่อการเรียนรูสําหรับโรงเรียนสองภาษา 
 Educational philosophies, concepts and theories for students in 21st century learning 
skills (3Rs,8Cs) including 3Rs: reading, writing, and arithmetic and 8Cs: critical thinking and 
problem solving, creativity and innovation, cross-cultural understanding, collaboration, 
teamwork and leadership, communications, information and media literacy, computing and ICT 
literacy, career and learning skills, and compassion, to develop bilingual school curriculum, 
learning management and learning media. 
 
EDB  602 การจัดการการเรียนรูภาษาท่ีสองในโรงเรียนสองภาษา      3(2-2-5) 
   (Second Language Learning Management in Bilingual Schools) 
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 ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสอง งานวิจัยดานภาษาศาสตรประยุกต พัฒนาการของสมองและลําดับการ
เรียนรูภาษาของผูเรียนท่ีไมใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  เทคนิคการสอนภาษาท่ีสอง การบริหารจัดการชั้นเรียน
เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษา สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลจริง 
 Theories of second language acquisition; applied linguistics research; brain development 
and sequential language learning of children from non-English speaking families; techniques of 
teaching second languages; classroom management to enhance language learning; practices for 
effective outcomes.  
 
EDB  603 การวัดและประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียนสองภาษา         3(2-2-5) 
   (Measurement and Evaluation of Learning in Bilingual Schools) 
 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล ประเภทของการวัดและประเมินผล การออกแบบ การสรางเครื่องมือ และนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาผูเรียนในโรงเรียนสองภาษา  
 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 in bilingual schools. 
 
EDB  604 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูภาษา                3(2-2-5) 
   (Research in Language Learning Development)   
 หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพในการพัฒนาการเรียนรูภาษา การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และสถิติเพ่ือการวิจัย หลักการเขียนโครงรางงานวิจัย ปฏิบัติการเขียนโครงรางการวิจัย 
งานวิจัยดานการพัฒนาการเรียนรูภาษา และการนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
 Principles and methodology in quantitative and qualitative research in language learning 
development; classroom action research; research designs; research methodology; population 
and samples; research instruments; research statistics; research proposal development; research 
in language development; use of research results to improve student learning. 
 
EDB  610 การฝกปฏิบัติวิชาชีพ*                    3(0-90-45)                     
   (Professional Practicum)                                           
   *สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี 1                            
 การสังเกตการจัดการเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การสรางแบบทดสอบวัด
และประเมินผลผูเรียน การตัดสินผลการเรียน  การแกไขปญหาผูเรียน และการทดลองสอนในสถานการณจําลอง
และสถานการณจริง  
 Observation of learning management; learning management plans; learning media 
development; constructing tests and assessment tools; learning result evaluation; learner 
problems solving; practices in classroom simulation and school environment. 
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  4.   หมวดวิทยานิพนธ (Thesis)                                                      12 หนวยกิต 
   สําหรับนักศึกษาแผนการเรียนท่ี 1 และแผนการเรียนท่ี 2  
EDB  699  วิทยานิพนธ                                                    12 (0-36-18)                                                   
   (Thesis) 
 การวิจัยเก่ียวกับการศึกษาในระบบสองภาษา การศึกษาวิจัยในบริบทการเรียนการสอน การเรียนรูภาษา 
จิตวิทยาการศึกษาระบบสองภาษา พฤติกรรมผูเรียน การวัดและประเมินผลทางการศึกษาในหัวขอท่ีผูเรียนสนใจ 
ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 Research on the topics related to bilingualism; learning and teaching management; 
language acquisition; psychology in bilingualism; learner behaviors; measurement and 
evaluation in education under supervision of a thesis advisor. 
 
 5.  หมวดวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ (Professional Practicum)           6 หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนท่ี 1 
EDB  611 การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสองภาษา 1                     3(0-120-60)                                                                                              
                 (Teaching Practicum in Bilingual Schools I) 
 ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสองภาษาภายใตการดูแลของครูพ่ีเลี้ยงจากโรงเรียนและอาจารยนิเทศกจาก
คณะศึกษาศาสตร เพ่ือใหมีประสบการณในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อการเรียนรู การจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู การบริหารจัดการในชั้นเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา และสามารถปฎิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
(ควรใชเวลาอยูท่ีโรงเรียนสัปดาหละไมนอยกวา 4 วัน) 
 Practicum teaching in bilingual schools under a school mentor and faculty supervisors in 
order to gain experiences in doing lesson plans, learning media development, classroom 
learning management, testing and evaluation, and action research for learners development; 
knowledge exchange and experiences sharing in a seminar on education; ability to complete all 
the relevant assigned tasks. (The time required to be in school is at least four days per week.) 
 
EDB  612   การปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสองภาษา 2          3(0-120-60)  
   (Teaching Practicum in Bilingual Schools II)   
 ปฏิบัติการสอนตอเนื่องในโรงเรียนสองภาษาภายใตการดูแลของครูพ่ีเลี้ยงจากโรงเรียนและอาจารย
นิเทศกจากคณะศึกษาศาสตร นําผลการจัดการเรียนรูมาใชในการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา และสามารถปฎิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
ตอเนื่องจากวิชา EDB 611 (ควรใชเวลาอยูท่ีโรงเรียนสัปดาหละไมนอยกวา 4 วัน) 
 Continuing practicum teaching in bilingual schools under the supervision of a school 
mentor and faculty supervisors; doing testing and evaluation, and action research for learners 
development; knowledge exchange and experiences sharing in a seminar on education; ability 
to complete all the relevant assigned tasks, continuing from EDB 611 (The time required to be 
in school is at least four days per week.) 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ  
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  วิทยานิพนธ : วิจัยประเด็นท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรและการสอน และนําเสนอผลการวิจัย ตามรูปแบบ
มาตรฐานรายงานการวิจัย ตามระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของ
อาจารยท่ีปรึกษา 
 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 1 และ 2 ชั้นปท่ี 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต   
 5. การเตรียมการ 
  วิทยานิพนธ 

   5.1 ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหนักศึกษา เพ่ือ
วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย  

   5.2 นักศึกษานําเสนองานเพ่ือสอบโครงรางวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย (บทท่ี 1-3)  
    ตอท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
   5.3 นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยและทําการวิจัย 
                         ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา     

 6 กระบวนการประเมินผล 
   6.1 สอบปากเปลาวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวปฏิบัติของ 
                            บัณฑิตวิทยาลัย 
   6.2 ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
   6.3 สําหรับวิทยานิพนธ นักศึกษาตองเผยแพรผลงานวิจัย โดยการนําเสนอในท่ีประชุมทาง

วิชาการและ/หรือเผยแพรตีพิมพเปนบทความวิชาการในวารสารท่ีเปนท่ียอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 2. นักวิจัยทางการศึกษา  
 3. นักพัฒนาหลักสูตร 
 4.  อาชีพอิสระดานการศึกษา 
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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 : class_edu@yahoo.com 
 

http://www.rsu.ac.th/education

