
รงัสติโมเดลปฏริปูครคูอือะไร 
 
รังสิตโมเดลปฏิรปูครูคือความคิดริเริ่มของ ดร.อาทิตย อุไรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โมเดลน้ีเริ่มดําเนินการเปนรูปธรรมเมื่อ
ปการศึกษา 2548 โดยมีหลักการดังน้ี  
 
     • ครูเกงจะตองจบปรญิญาตรีในสาขาวชิาเฉพาะท่ีระดับ GPA ไมนอยกวา 3.50  
 
     • ไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  
 
     • เขาใจนวตักรรม วิจัยการศึกษา และการเปล่ียนแปลงดานการศึกษาเปนอยางดี  
 
     • มีทักษะการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในระดับดีมาก  
 
     • มีอุดมการณในการขับเคล่ือนวิชาชีพครูอยางมืออาชีพ  
 
 
มหาวทิยาลยัรงัสติ มุงผลติครยูคุใหม  
 
หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนจบไดภายใน 5 ป จากระดับปริญญาตรี 3 ปครึ่ง ในสถานที่เรียน อาทิ ดานชีววิทยา เคมี 
คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ ศิลปะไปสูระดับปริญญาโทดานศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต ในเวลา 1 ปครึ่ง ผูเรียนสามารถมาเปน
ครูสอนวิชาเฉพาะไดอยางภาคภูมิ รับ 2 ปริญญาภายในเวลา 5 ป ระดับปริญญาตรใีนสาขาวิชาท่ีเลือกเรียนและระดับปริญญาโท
ดานศึกษาศาสตร  
 
หลกัสตูรทีเ่ปดการเรยีนการสอนในคณะศกึษาศาสตร  
 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (Master of Education in Bilingual Education)  
    สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน (Master of Education in Curriculum and Instruction) 
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education in Education Administration)  
 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
     สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร (Master of Arts in Teaching Science) 
 
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Education Program)  
 
ผูสนใจจะสมคัรเขาศกึษาในรงัสติโมเดลไดอยางไร 
 
     • ผูสนใจสมัครเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี [หรือ กําลังศึกษาอยูในชั้นปท่ี 4 ในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
ดานชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ หรือ ศิลปะ] และมี GPA ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป  



 
 
ผูเขาศกึษาในรงัสติโมเดลไดรบัทนุการศกึษาหรอืไม  
 
     • ผูสมัครท่ีมีผลการศึกษา GPA 3.00 ไดรับทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตรในหลักสูตรระดับปริญญาโท  
 
ผูเขาศกึษาในรงัสติโมเดลไดการสนบัสนนุไปดงูานตางประเทศหรอืไม 

     • ผูสมัครท่ีไดรับทุนการศึกษาไดการสนับสนุนไปดูงานตางประเทศ  

ระยะรบัสมคัร:  
     26 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2558 
     ผูสมัครโปรดกรอกใบสมัคร-สมภาษณ และ สแกนเพื่อสงมาท่ี <rujajinda@gmail.com>  or <natakan.k@rsu.ac.th>. 
 
ลกัษณะแผนการเรยีนเปนอยางไร  
 
     • นักศึกษาเรียนตามแผนของระดับปริญญาตรีในชั้นปท่ี 1-4 และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปท่ี 4  
 
     • นักศึกษาในระดับปริญญาตรีในชั้นปท่ี 4 จะเริ่มเรียนวชิาดานการศึกษา 4 วิชาในระดับปริญญาโทในภาค 2 ของปการศึกษา 
 
     • วิชาดานการศึกษาในระดับปริญญาโทจะม ี8 วิชา (24 หนวยกิต) และวิทยานิพนธ (12 หนวยกิต) รวมหนวยกิตของ
หลักสูตร  
       36 หนวยกิต 
 
     • ตารางเรยีนในระดับปริญญาโทเปนวันเสารหรือวันอาทิตย 
  
 
ศกึษารายวชิาใน  3 ภาคการศกึษาของหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 
 
   สาขาวชิาการศกึษาระบบสองภาษา 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นปท่ี 1] 
   EDU 640 การศึกษาระบบสองภาษา: การออกแบบหลักสูตรและการสอน 
   EDU 641  เทคโนโลยีและส่ือคอมพิวเตอรเพื่อการสอน            
   EDU 657  การทดสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานภาษา 
   EDU 504  ความรูพื้นฐานทางการศึกษา 
    
  ภาคการศึกษาที่ 1  [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นป 2] 
   EDU 606 การศึกษาและสังคม: แนวคิดทางทฤษฎี 
   EDU 607 การเรียนรูภาษาของผูเรียนสองภาษา   



   EDU 608 ความเขาใจพฤติกรรมของผูเรียน   
   EDU 609 ระเบียบวิธีวจิัย และการเขียนรายงาน   
   EDU 699 วิทยานิพนธ [3 หนวยกิต]: นําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
 
  ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา ชั้นป 2] 

            EDU 610 สัมมนาการศึกษาเปรียบเทียบ     
   EDU 699 วิทยานิพนธ [9 หนวยกิต] นําเสนอวิทยานิพนธ 
    ____________________________________ 
 
  หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 [หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน ชั้นปท่ี 1] 
   EDC 622 การจัดการการเรยีนรู                    
   EDC 625   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                  
   EDC 626   จิตวิทยาสําหรับครู                                                                                          
   EDU 504    ความรูพื้นฐานทางการศึกษา 
    
   ภาคการศึกษาท่ี 1 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน ชั้นปท่ี 2] 
   EDC 606 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
   EDC 607   การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 
   EDC 608   ระเบียบวิธีวจิัยทางการศึกษา 
   EDC 609  การวัดและประเมินผลการเรียนรู           
   EDC 699 วิทยานิพนธ   [3 หนวยกิต]: นําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 [หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน ชั้นปท่ี 2] 
   EDC 624    สัมมนาประเด็นปญหาและนวตักรรมทางการศึกษา                                          
   EDC 699 วิทยานิพนธ   [9 หนวยกิต] นําเสนอวิทยานิพนธ 
 
 
 
สอบถามรายละเอยีด  
 
     • สามารถติดตอสอบถามการสมัครเขาศึกษาไดท่ี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท 02-997-2222 ตอ 1275, 1276  
 
     • เว็บไซต: http://www.rsu.ac.th/education  
 
     • ผูประสานงานโครงการ  คุณ ณัฐกานต เกาศล  โทรศัพท 02-997-2222 ตอ 1275, 1276 
 

 



 

 

 


