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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ 

(หลักสตูรนานาชาติ) 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย    : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ     : Master of Education Program in Bilingual Education and English  
                               Language Teaching (International Program) 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Master of Education 
         (Bilingual Education and English Language Teaching) 
     ชื่อยอ (ภาษาไทย)       :    ศษ.ม. (การศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ) 
     ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :    M.Ed. (Bilingual Education and English Language Teaching) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยครูสุริยเทพ  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 มหาวิทยาลัยรังสิต ไดกําหนดปรัชญาไววาเด็กไทยทุกคนจะตองมีโอกาสเรียนรูภาษาท่ีสองและภาษาอังกฤษ
และจะเปนผูนําทางดานการศึกษาระบบสองภาษาและการศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาท่ีสองท่ีกลาวถึงนี้คือ
ภาษาอังกฤษ จึงไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิตข้ึน เริ่มเปดดําเนินการสอนในปการศึกษา 2547 โดย
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอน และโรงเรียนสาธิตฯ เปนแหลงปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษาของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ในการนี้วิทยาลัยครูสุริยเทพจัดดําเนินการ
เรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ี
สามารถตอบสนองความตองการกําลังคนทางดานการศึกษาระบบสองภาษา เชน ครู อาจารย บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักวิจัยท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (อางอิง: กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551-2565สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 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: การพัฒนาศักยภาพของคนทุกชวงวัยและการสราง
สังคมแหงการเรียนรู) ใหความสําคัญแกการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ
ไทย 4.0   
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 อนึ่ง ตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตองได
มาตรฐานระดับสากล ครูควรไดมีโอกาสไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรนี้จึงมีเปาหมายเพ่ือผลิตครูมืออาชีพในการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษท่ีมี
ศาสตรและศิลปในการสอนท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในบริบทของการจัดการศึกษาในระบบสองภาษาและการ
สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ ภายใตความเชื่อท่ีวาปจจัย
แหงความสําเร็จของผูเรียน คือ คุณภาพการสอนหรือการจัดการเรียนรูของครู 
 
ความสําคัญ 
 ในภาวะปจจุบันท่ีอิทธิพลของโลกาภิวัตนมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย  ๆการเรียนรูภาษาท่ีสองและภาษาอังกฤษเปนประโยชนตอ
การสื่อสาร การทําธุรกิจ และการสรางความเขาใจใหคนในสังคมสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข การรูภาษาแม และ
ภาษาตางประเทศจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง จะเห็นไดวาประเทศท่ีพลเมืองมีความสามารถในการใชภาษาไดมากกวา 1 ภาษา เชน 
ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย และฮองกง ฯลฯ ลวนมีความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจเหนือกวาประเทศอ่ืน  ๆในภูมิภาคนี้ กลาวไดวา
เปนความสามารถในการสื่อสารทักษะสาํคัญของคนในศตวรรษท่ี 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 การพัฒนาทักษะการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูในระบบสองภาษาและการสอน
ภาษาอังกฤษจึงเปนนวัตกรรมทางการศึกษาและมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีมีตอการพัฒนาการเรียนรูภาษาท่ีสองและภาษาอังกฤษ
ใหมีประสิทธิผล วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงไดจัดใหมีหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษข้ึนเพ่ือตอบสนองความจําเปน ความตองการครู อาจารย นักวิชาการศึกษาท้ังคนไทย 
และชาวตางชาติท่ีตองการมีความรูและความสามารถในการจัดการเรียนรูในระบบการศึกษาระบบสองภาษาและการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. เขาใจอยางถองแทใน แนวคิด ทฤษฎี แนวทางการจัดการศึกษาสาขาการศึกษาระบบสองภาษาและการ
สอนภาษาอังกฤษ 
 2. พัฒนา ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในสาขาวิชาการศึกษา
ระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ 
 3. วิเคราะห สังเคราะห ประเด็นปญหาทางดานการจัดการศึกษาสาขาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 4. ประยุกตความรูและทักษะในการแกปญหาอยางเปนระบบและเหมาะสม 
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 5. ดําเนินการวิจัยโดยประยุกตวิธีวิทยาการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําเสนอผลการศึกษาวิจัยตอ
สังคมวิชาการในรูปของบทความวิจัยในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพและการนําเสนอดวยวาจาในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 
 1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตรตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 2. มีความรูภาษาอังกฤษเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ              1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3. ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันเสาร-อาทิตย  เวลา 09.00 - 17.00 น. 
    วันจันทร-ศุกร  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
       วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอุไรรัตน เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธาน ี
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและประเมินผลใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี ้
 1. ผูสอนดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบจะกําหนด การสอบในแตละ
รายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีเห็นวาเวลาศึกษา
ท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 
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 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับข้ัน 
(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 ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรับ
การอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I  หมายความวา   การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ  ใชเม่ืออาจารยผูสอนโดยความเห็นของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรรอการวัดและประเมินผล
ไวกอนเนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและประเมินเพ่ิมเติม
ภายใน 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรอาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ
รายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาห
แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและ
ประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

  IP  หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยน
เม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2  
 1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก

เปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และ
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สอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ  สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตรวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของ
สาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

 2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 3.  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอ
ตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)  

 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

 5. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
แผน ข  
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ  ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวยขอเขียน 

ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการ
สอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

 2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 3. รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน

ลักษณะดังนี้ 
  ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ี

มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
รวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการ
นําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

 5. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 

1. สําหรับ แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
      ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออ่ืนๆ ท่ีเทียบเทากับปริญญาตรี 
     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน             (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาแกน                  12 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก              12 หนวยกิต 
     4)  หมวดวิทยานิพนธ                  12 หนวยกิต 
 2. สําหรับ แผน ข  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
      ผูสมัครตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการศึกษา หรืออ่ืนๆ ท่ีเทียบเทากับปริญญาตรี 
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     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                 (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาแกน                        12 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก                        18 หนวยกิต 
     4)  หมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ    6 หนวยกิต 
     5)  การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (Foundation Courses) (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษและจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานอ่ืน  ๆ
ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก  และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)                       
                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 
 2.  หมวดวิชาแกน (Core Courses)   12   หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาแผนการเรียน ก แบบ ก 2 และแผน ข   
BLE 601  พ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาระบบสองภาษา   3(3-0-6) 
   (Foundation of Bilingual Education)  
BLE 602   พ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
    (Foundation of English Language Studies)  
BLE 603  วิธีวิทยาการวิจัยในงานวิจัยทางการศึกษา    3(3-0-6) 
    (Methodology of Educational Research)   
BLE 604  ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสอง       3(3-0-6) 
    (Second Language Learning Theories )  
 
 3.  หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)      
  นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังนี ้
  แผนการเรียน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชา 4 รายวิชา 12 หนวยกิต 
         แผนการเรียน ข เรียนรายวิชา 6 รายวิชา 18 หนวยกิต 
BLE 605  การทดสอบและการประเมินในหองเรียนระบบการศึกษาสองภาษา 3(2-2-5) 
    และการสอนภาษาอังกฤษ 
   (Testing and Assessment in Bilingual and English Language Classrooms)  
BLE 606  การออกแบบหลักสูตรและวิธีการสอนสําหรับผูสอน 3(2-2-5) 
   ในระบบการศึกษาสองภาษาและภาษาอังกฤษ 
   (Curriculum Design and Teaching Methods for  
   Bilingual and English Teachers)  
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BLE 607  เทคโนโลยีในการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
   (Technology in Bilingual Education and English Language Teaching)  
BLE 608    การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
   (Intercultural Communication)  
BLE 609  โลกาภิวัตนของภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
   (Globalisation of English Language)  
BLE 610  สัมมนาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ 
   (Seminar in Bilingual Education and English Language Teaching)   3(2-2-5) 
BLE 611   วัฒนธรรมและชมุชนในระบบการศึกษาระบบสองภาษา 
   (Culture and Community in Bilingual Education) 3(3-0-6) 
BLE 612  หัวขอคัดสรรในการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Bilingual Education and English Language Teaching)  
BLE 613  การปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนสองภาษาและภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
   (Teaching Practicum in Bilingual and English Language Schools) 
BLE 614  นานาวัฒนธรรมในการศึกษานานาชาติ     3(3-0-6) 
   (Interculturality in International Education)                                        
BLE 615  วิธีวิทยาการวิจัยชั้นสงูในการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
    (Advanced Research Methodology in Bilingual Education and 
   English Language Teaching) 
BLE 616  การศึกษาครูในศตวรรษท่ี 21       3(3-0-6) 
       (Teacher Education in the 21st Century) 
      
 4. หมวดวิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
BLE 699    วิทยานิพนธ            12 (0-36-18) 
   (Thesis) 
 
 5. หมวดการศึกษาคนควาอิสระ  6  หนวยกิต 
 BLE 670  การศึกษาคนควาอิสระ                                             6 (0-18-9) 
    (Independent Study) 
 BLE 671  การสอบประมวลความรู  
   (Comprehensive Examination)                         0 (0-0-0) 
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แผนการศึกษา 

   

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL 500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ีใช
ศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปรายและใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและการ
เขียน 

ชั้นปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
BLE 601 พ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาระบบสองภาษา   3(3-0-6)    
     (Foundation of Bilingual Education) 
BLE 602  พ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)         
               (Foundation of English Language Studies) 

BLE 601 พ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาระบบสองภาษา  3(3-0-6 
  (Foundation of Bilingual Education) 
BLE 602  พ้ืนฐานเก่ียวกับการศึกษาภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)         
             (Foundation of English Language Studies) 

BLE 603 วิธีวิทยาการวิจัยในงานวิจัยทางการศึกษา    3(3-0-6) 
            (Methodology of Educational Research)  
BLE 604 ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสอง                   3(3-0-6)             
            (Second Language Acquisition Theories )               

BLE 603 วิธีวิทยาการวิจัยในงานวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6) 
            (Methodology of Educational Research)  
BLE 604 ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสอง                  3(3-0-6)             
            (Second Language  Acquisition  Theories )               

                                               รวม   12   หนวยกิต                                              รวม   12   หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
BLE xxx    วิชาเลือก (1)                                   3(x-x-x) 
BLE xxx     วิชาเลือก (2)                                  3(x-x-x) 
BLE xxx    วิชาเลือก (3)                                   3(x-x-x) 
BLE xxx     วิชาเลือก (4)                                  3(x-x-x) 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
BLE xxx    วิชาเลือก (1)                                  3(x-x-x) 
BLE xxx    วิชาเลือก (2)                                  3(x-x-x) 
BLE xxx    วิชาเลือก (3)                                  3(x-x-x) 
BLE xxx    วิชาเลือก (4)                                  3(x-x-x) 

                                               รวม   21    หนวยกิต                                               รวม   12   หนวยกิต 

ชั้นปท่ี 2 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
BLE 699  วิทยานิพนธ                                    6(0-18-9)                                                                                                        
             (Thesis)        

ภาคการศึกษาท่ี 1 
BLE xxx   วิชาเลือก (1)                                  3(x-x-x) 
BLE xxx   วิชาเลือก (2)                                  3(x-x-x) 
BLE 671  การสอบประมวลความรู                     0(0-0-0)                           
             (Comprehensive Examination)                                                                                                                      

รวม   6  หนวยกิต รวม   6   หนวยกิต               
ภาคการศึกษาท่ี 2 
BLE 699  วิทยานิพนธ                                    6(0-18-9)                                                                                                        
             (Thesis)        

ภาคการศึกษาท่ี 2 
BLE 670  การศึกษาคนควาอิสระ                     6(0-18-9)                   
             (Independent Study)                                                                                                                                            

รวม   6  หนวยกิต รวม   6   หนวยกิต               
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 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.  
 
 2.  หมวดวิชาแกน (Core Courses)   12 หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
BLE 601    พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาระบบสองภาษา                           3(3-0-6)               
   (Foundation of Bilingual Education) 
    ประวัติและพัฒนาการการศึกษาระบบสองภาษา กรอบทฤษฎีท่ีใชเปนพ้ืนฐานของการศึกษาระบบสอง
ภาษารูปแบบตางๆ ความสามารถพูดสองภาษา การรูสองภาษา แนวโนมปจจุบนัในการศึกษาระบบสองภาษา 
 History and development of bilingual education, theoretical frameworks anchoring the 
various types of bilingual education, bilingualism and biliteracy, current trends in bilingual 
education. 
  
BLE 602    พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาภาษาอังกฤษ              3(3-0-6)                        
   (Foundation of English Language Studies)            
 แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ การศึกษาการออกเสียง ระบบโครงสราง ความหมายคํา รวมถึงการใช
ภาษาท่ีมีผลกระทบจากปจจัยทางสังคมและการสื่อสาร  
 Basic concepts of the English language in terms of pronunciation, syntactic sentences 
lexical meanings; variety of language uses as affected by social factors and communication. 
 
BLE 603    วิธีวิทยาการวิจัยในงานวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6)                                                                                                                       
   (Methodology of Educational Research)                   
 แนวปฏิบัติในดานการวิจัยในปจจุบัน  การวิจัยในเชิงปริมาณ การวิจัยในเชิงคุณภาพ    การวิจัยแบบ
ผสมผสาน รวมท้ังการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเนนการสอนโดยใชภาษาท่ีสอง และการศึกษาระบบสองภาษา 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเรียนรูภาษาและการสอน 
 Current research practices—quantitative, qualitative, mixed-methods as well as action 
research methodologies with a focus on second language instruction and bilingual education, 
research on language acquisition and teaching. 
 
BLE 604     ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสอง                3(3-0-6)                                     
   (Second Language Acquisition Theories)              
 ทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสอง การเรียนรูภาษาท่ีหนึ่งและภาษาท่ีสอง แนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู 
ความเขาใจคุณลักษณะและความหลากหลายของผูเรียน ปฏิสัมพันธทางสังคม  
การปฏิบัติในชั้นเรียนในบริบทวิชาชีพ     
 Second language learning theories, first and second language acquisition, key concepts of 
learning theories, understanding of learner characteristics and diversity, social interaction, 
classroom practices in a professional context. 
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 3. หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)                 
      นักศึกษาเลอืกเรียนรายวิชาดังนี้ 
  แผนการเรียน ก แบบ ก 2 เรียนรายวิชา 4 รายวิชา  12 หนวยกิต 
  แผนการเรียน ข  เรียนรายวิชา 6 รายวชิา  18 หนวยกิต    
BLE 605  การทดสอบและการประเมินในหองเรียนระบบการศึกษาสองภาษา 3(2-2-5) 
   และการสอนภาษาอังกฤษ  
   (Testing and Assessment in Bilingual and English Language Classrooms) 
 แนวคิดดานการทดสอบและการประเมิน โดยเนนแนวทางท่ีหลากหลายท่ีใชในหองเรียนระบบการศึกษา
สองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ การทบทวนเชิงวิพากยเก่ียวกับวิธีการประเมิน การปฏิบัติและประเด็นเชิง
นโยบายท่ีเก่ียวของ การประเมินตามสภาพจริง 
 Concepts of testing and assessment with an emphasis on approaches relevant to bilingual 
and English language classrooms, a critical review of assessment methods, practices and related 
policy issues, authentic assessment. 
 
BLE 606  การออกแบบหลักสูตรและวิธีการสอน    3(2-2-5) 
   สําหรับผูสอนในระบบการศึกษาสองภาษาและภาษาอังกฤษ  

  (Curriculum Design and Teaching Methods for Bilingual  
  and English Teachers)  

 การศึกษาการออกแบบหลักสูตรซ่ึงสงเสริมผลลัพธการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 วิธีการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การฝกอบรมและประสบการณจริงของการสอนในหองเรียนระบบการศึกษาสองภาษา
และภาษาอังกฤษ การสอนโดยการบูรณาการเนื้อหาและภาษา 
 Study of curriculum designs that promote learning outcomes relevant to 21st century 
learners, methods of teaching that focus on student-centred learning, training and hands-on 
experience of teaching in a bilingual and English classrooms, content and language integrated 
learning. 
 
BLE 607   เทคโนโลยีในการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
         (Technology in Bilingual Education and English Language Teaching) 
 การศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในหองเรียนระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ แนวคิด
เรื่องการเรียนรูแบบผสมผสาน การเรียนรูแบบกลับทางและหลักสูตรออนไลน การใชอินเทอรเน็ตและการ
ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนภาษา โครงงานออกแบบบทเรียนท่ีใชเทคโนโลยีเปนฐาน 
 Study of the roles of information technology in bilingual and English language classrooms, 
concepts of blended learning, flipped learning and online courses, the use of the Internet and 
computer applications in teaching and learning languages, technology-based lesson design 
projects. 
 
BLE 608    การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม       3(3-0-6)                      

(Intercultural Communication)            
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 การวิเคราะหเก่ียวกับความหมายของภาษาและความเชื่อมโยงกับวิธีคิดและการแสดงออกของคนท่ีใชภาษา
นั้นๆ กรณีศึกษาดานการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ท้ังในดานภาษาและพฤติกรรมซ่ึงนําไปสูความเขาใจผิด ความ
ยุงยากในการแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง การเปรียบเทียบความแตกตางในเรื่องความสุภาพและการ
แสดงออกท่ีถูกตองในวัฒนธรรมตางๆ บทบาทของภาษาและวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน 
 Analysis of what language is and how it relates to the way people think and act; cases of 
intercultural communication, both linguistic and behavioural, which can lead to 
misunderstanding; difficulties in translation, how politeness and behavioural correctness differ 
across cultures, roles of language and culture in everyday life. 
 
BLE 609    โลกาภิวัตนของภาษาอังกฤษ                             3(3-0-6) 
    (Globalisation of English Language) 
 แนวคิดสําคัญและทฤษฎีของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล นานาภาษาอังกฤษโลก  ภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษากลาง ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ การสื่อสารขามภาษา ทัศนคติตอภาษาอังกฤษและ
การศึกษาภาษาอังกฤษ ผูพูดภาษาอังกฤษและผูพูดท่ีไมใชเจาของภาษาอังกฤษ นานาภาษาอังกฤษในการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 Key concepts and theories of global Englishes, World Englishes, English as a lingua franca, 
English as an international language, translanguaging, English language attitudes and English 
language education, native-speaker, non-native speakers, Englishes in English language teaching. 
 
BLE 610  สัมมนาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
   (Seminar in Bilingual Education and English Language Teaching) 
     ประเด็นพิเศษในเรื่องการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาการศึกษาระบบสอง
ภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ นวัตกรรมการเรียนรูภาษา การพัฒนาครู วิธีการท่ีหลากหลายในการวัดระดับ
ความสามารถพูดสองภาษา และการสื่อสารในหองเรียนท่ีมีผูเรียนหลากหลาย 
     Special issues in bilingual education including bilingual education and English language 
development, innovation in language learning, teacher development, different methods of 
measuring bilingualism and English language teaching as well as communicating in a diverse 
classroom. 
 
BLE 611  วัฒนธรรมและชุมชนในระบบการศึกษาสองภาษา 3(3-0-6) 
   (Culture and Community in Bilingual Education)  
 ความสัมพันธระหวางโรงเรียน ครอบครัวและชุมชนจากมุมมองดานวิจัยท่ีหลากหลาย บทบาทของโรงเรียน
และชุมชนในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมของผูเรียนและการใหบริการแกผูเรียนท่ีมาจาก
พ้ืนฐานท่ีหลากหลาย 
 
BLE 612    หัวขอคัดสรรในการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
        (Selected Topics in Bilingual Education and English Language Teaching)   
 การอภิปรายบทความท่ีเก่ียวของกับการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษท่ีเลือกมา โดยเปน
เรื่องท่ีอยูในความความสนใจของผูเรียน   
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 Discussion of selected bilingual education and English language teaching topics related to 
students’ interests. 
 
BLE 613    การปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนสองภาษาและภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
        (Teaching Practicum in Bilingual and English Language Schools)      
 การสอน การวางแผนและการจัดการเรียนรู การสังเกตการสอนและการเรียนรู การออกแบบแผนการสอน 
การสรางแบบทดสอบและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล การเรียนรูผลการประเมิน การสะทอนคิดการสอนใน
การปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนสองภาษาและภาษาอังกฤษ 
 Teaching, planning and management of learning, observation of teaching and learning, 
designing lesson plans, constructing tests and assessment tools, learning results evaluation, 
reflection on teaching in teaching practicum in bilingual and English language schools. 
 
BLE 614    นานาวัฒนธรรมในการศึกษานานาชาติ             3(3-0-6) 
    (Interculturality in International Education) 
 แนวความคิดหลักของนานาวัฒนธรรม ความเปนพลเมืองโลกและการศึกษาแบบนานาชาติ  ความสามารถ
ในการรับรูนานาวัฒนธรรม การผสมผสานทางวัฒนธรรม  การขัดเกลาทางสังคม การสื่อสารขามภาษา ภาษา
และอัตลักษณรวมถึงอัตลักษณในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 Key concepts of interculturality, global citizenship, and international education, 
intercultural competence, acculturation, socialization, translanguaging, language and identity, 
multicultural identities. 
 
BLE 615    วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงในการศึกษาระบบสองภาษาและ 3(3-0-6) 
   การสอนภาษาอังกฤษ      
             (Advanced Research Methodology in Bilingual Education  
   and English Language Teaching) 
 ศึกษาระเบียบวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ การ
ออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ สถิติและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการ
ตีความ การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 Study of quantitative and qualitative research methodologies in bilingual education and 
English language teaching, quantitative research design, qualitative research design, statistics and 
data analysis, data analysis and interpretation, practice of using statistical packages, writing 
qualitative report. 
 
BLE 616  การศกึษาครูในศตวรรษท่ี 21               3(3-0-6) 
    (Teacher Education in the 21st Century) 
 แนวคิดหลักในการพัฒนาการศึกษาครูภาษาท่ีสองและภาษาอังกฤษในยุคโลกาภิวัฒน การสะทอนความคิด
และการพัฒนาครูภาษาท่ีสองและภาษาอังกฤษ แนวทางหลักสูตรการศึกษาครู ความเปนมืออาชีพในวิชาชีพการ
สอน 
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 Key concepts of development in L2 and English teacher education, reflection and teacher 
development in the era of globalization, approaches to L2 and English teacher education 
curriculum, language teaching profession. 
 
 4.  หมวดวิทยานิพนธ (Thesis)   12  หนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 
BLE 699  วิทยานิพนธ                                                      12(0-36-18)                                                   
   (Thesis) 
 การวิจัยในหัวขอเก่ียวกับการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ การบริหารการจัดการการ
เรียนการสอน การเรียนรูภาษา จิตวิทยาการศึกษาระบบสองภาษา พฤติกรรมผูเรียน การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาในหัวขอท่ีผูเรียนสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 Research on the topics related to bilingual education and English language teaching, 
learning and teaching management, language acquisition, psychology in bilingual education, 
learner behaviors, measurement and evaluation in education under supervision of a thesis 
advisor. 
 
 5.  หมวดการศึกษาคนควาอิสระ  (Independent study)  6  หนวยกิต 
        สําหรับนักศึกษาแผนการเรียน ข 
BLE 670   การศึกษาคนควาอิสระ                             6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 การทําวิจัยดานการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ การใชสื่อการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีในการสอนใหมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนในการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ 
 Research studies in the areas of bilingual education and English language teaching, 
materials application and effective educational technology,  learning and teaching in bilingual 
education and English language teaching. 
 
BLE 671     การสอบประมวลความรู                                     0(0-0-0)                                                  
   (Comprehensive Examination) 
 การสอบประมวลความรูเพ่ือทดสอบความรู การนําไปปฏิบัติ และการวิเคราะหในศาสตรวิชาตามโครงสราง
หลักสูตรการสอบประมวลความรู : เกณฑการสอบผานตองอยูในระดับข้ันพอใจ (S)  
 Comprehensive exam, assessing overall knowledge, application, and synthesis in 
accordance with course structure. The grade assignment is S or U. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ  
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  วิทยานิพนธ :  
  วิจัยประเด็นท่ีเก่ียวของกับการศึกษาระบบสองภาษาและ/หรือการสอนภาษาอังกฤษ และนําเสนอ
ผลการวิจัย ตามรูปแบบมาตรฐานรายงานการวิจัย ตามระเบียบข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใต
การใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
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  การศึกษาคนควาอิสระ : 
  การศึกษาคนควาอิสระท่ีเก่ียวของกับการศึกษาระบบสองภาษาและ/หรือการสอนภาษาอังกฤษ และ
นําเสนอผลการคนควาอิสระ ตามรูปแบบมาตรฐานรายงานการคนควาอิสระ ตามระเบียบข้ันตอนตามท่ี
มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาท่ีสรางสรรคไดองคความรูใหมนําไปใชในวงการศึกษา ท่ีเกิด 
ประโยชนตอสังคมโดยคํานึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3.  ชวงเวลา 
  วิทยานิพนธ 
     แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปท่ี 2   
          การศึกษาคนควาอิสระ 
              แผน ข ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2  
 4.  จํานวนหนวยกิต 
  วิทยานิพนธ  12  หนวยกิต 
  การศึกษาการคนควาอิสระ 6 หนวยกิต   
 5. การเตรียมการ 
  5.1 วิทยานิพนธ 

   5.1.1 ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหนักศึกษา  เพ่ือ
วิพากษเคาโครงวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย  

   5.1.2  นักศึกษานําเสนองานเพ่ือสอบโครงรางวิทยานิพนธตามองคประกอบการวิจัย (บทท่ี 1-3) ตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 

   5.1.3  นักศึกษารับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงโครงรางการวิจัยและทําการวิจัย
ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา    

  5.2 การศึกษาการคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 
   5.2.1 ผูอํานวยการหลักสูตรและคณาจารยในหลักสูตรจัดประชุมออกขอสอบการสอบประมวล

ความรู 
   5.2.2 นักศึกษาสอบประมวลความรูหลังเรียนรายวิชาแกนและรายวิชาเลือกครบตามโครงสราง

หลักสูตร 
   5.2.3 นักศึกษารับคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาทําการศึกษาคนควาอิสระ  

 6. กระบวนการประเมินผล 
  6.1 สอบปากเปลาวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวปฏิบัติของบัณฑิต

วิทยาลัย 
  6.2 ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
  6.3 สําหรับวิทยานิพนธ นักศึกษาตองเผยแพรผลงานวิจัย โดยการนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ

และ/หรือเผยแพรตีพิมพ เปนบทความวิชาการในวารสารท่ี เปนท่ียอมรับโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
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  6.4  สําหรับการศึกษาคนควาอิสระ นักศึกษาตองสอบผานการสอบประมวลความรูดวยขอเขียนและ/
หรือปากเปลา พรอมท้ังเสนอรายงานการคนควาอิสระและผานการสอบปากเปลาโดย
คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย และรายงานการคนควา
อิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ท่ีสืบคนได 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 2. นักวิจัยทางการศึกษา  
 3.  อาชีพอิสระดานการศึกษา 
 4.  อาจารยภาษาอังกฤษ 
 5.  อาจารยหลักสูตรสองภาษาและ/หรือหลักสูตรนานาชาติ 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยครูสุริยเทพ    ชั้น 6 อาคารอุไรรัตน (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล   

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
       โทร. 0-2997-2222 ตอ 1275, 1276 
       www.rsu.ac.th/education     
       e-mail : class_edu@yahoo.com 
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