หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
25480191109861
ภาษาไทย:
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Doctor of Education (Curriculum and Instruction)
อักษรยอภาษาไทย:
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
อักษรยอภาษาอังกฤษ: Ed.D. (Curriculum and Instruction)
3. วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
มีวัตถุประสงคดังนี้
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จตามหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพอาจารย นักวิชาการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งภาครัฐและเอกชน
ไดรอยละ 95
2. วัตถุประสงคเชิงสมรรถนะ
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2) มีความรูความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางดานหลักสูตรและ
การสอน และการวิจัยที่เกี่ยวของ
3) สามารถวางแผน จัดการ และนําความรูดานหลักสูตรและการสอนไปใช เพื่อชี้นํา
การเปลี่ยนแปลง แนะแนวทาง ตลอดจนวิเคราะหคาดการณแนวโนมของการพัฒนาทางดานหลักสูตร
และการสอนไดอยางเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ
4) มีความสามารถในการวิจัยองคความรูใหม และพัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตรและ
การสอน เพื่อเปนที่ปรึกษาและแกปญหาสําหรับครู อาจารยบุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) มีความสามารถในการถายทอดความรูและการสื่อสารดานวิชาการ ตลอดจนใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานดานหลักสูตรและการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. คุณสมบัติผูสมัคร

เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา

5. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
57
หนวยกิต
6. รายวิชา
หมวดวิชาแกน
15
40971159 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(Curriculum and Instruction Development)
40971259 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
(Theories of Instruction)
40971359 การวิจัยขั้นสูงทางดานหลักสูตรและการสอน
(Advanced Research on Curriculum and Instruction)
40981159 สัมมนาปญหาหลักสูตรและการสอน
(Seminar on Curriculum and Instruction Problems)
40981259 การวางแผนเชิงกลยุทธดานหลักสูตรและการสอน
(Strategic Planning in Curriculum and Instruction)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก
ไมนอยกวา 6
หนวยกิต
เลื อ กจากรายวิ ช าต า ง ๆ ต อ ไปนี้ หรื อ เลื อ กจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยภายในประเทศและหรือตางประเทศตามที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด
40982159 สัมมนาวิชาชีพครู
(Seminar on Teaching Profession)
40982259 ปฏิบัติการวิจัยหลักสูตรและการสอน
(Research Practicum on Curriculum and Instruction)
40982359 สัมมนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(Seminar on Early Childhood Education Curriculum)
40982459 สัมมนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Seminar on Basic Education Curriculum)
40982559 สัมมนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
(Seminar on Vocational Education Curriculum)
40982659 สัมมนาหลักสูตรอุดมศึกษา
(Seminar on Higher Education Curriculum)

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

40982759 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
(Seminar on Instructional Management in Early
Childhood Education)
40982859 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Seminar on Instructional Management in Basic Education)
40982959 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Instructional Management in Vocational Education)
40983159 สัมมนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
3(2-2-5)
(Seminar on Instructional Management in Higher Education)
40983259 สัมมนาดุษฎีนิพนธ
3(2-2-5)
(Seminar on Dissertation)
40983359 สัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-5)
(Seminar on Classroom Action Research)
40983459 สถิติและการวิเคราะหขอมูลทางดานหลักสูตรและการสอน
3(3-0-6)
(Statistics and Data Analysis in Curriculum and Instruction)
40983559 สัมมนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
(Seminar on Learning Skills in the 21th Century)
ดุษฎีนิพนธ
40999859 ดุษฎีนิพนธ
36(0-0-108)
(Doctoral Dissertation)
หมายเหตุ กรณีที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นวานิสิตรายใดยังมีพื้นความรูไม
เพียงพอที่จะทําดุษฎีนิพนธได อาจกําหนดใหนิสิตตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ
หลายรายวิ ช าโดยไม คิ ด เกรด (Audit) จากหลั ก สู ต ร ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาหรื อ
มหาวิทยาลัยอื่นทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
7. แผนการศึกษา
นิสิตในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตองเรียนวิชาแกน
วิชาเลือก และทําดุษฎีนิพนธตามแผนการศึกษาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด โดยมีแผน การศึกษา
ของนิสิตในแตละภาคเรียนของปการศึกษา ดังนี้

ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน (First Semester)
หมวดวิชา
วิชาแกน

หนวยกิต

รหัสและชื่อรายวิชา
40971159
40971259
40971359

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
Curriculum and Instruction Development
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
Theories of Instruction
การวิจัยขั้นสูงทางดานหลักสูตรและการสอน Advanced
Research on Curriculum and Instruction
รวม (Total)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
วิชาแกน

หนวยกิต

รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

สัมมนาปญหาหลักสูตรและการสอน
Seminar on Curriculum and Instruction Problems
40981259 การวางแผนเชิงกลยุทธดานหลักสูตรและการสอน
Strategic Planning in Curriculum and Instruction
XXXXXXXX รายวิชาเลือก
รวม (Total)

3(2-2-5)

40981159

3(3-0-6)
3
9

ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน (First Semester)
หมวดวิชา
วิชาเลือก

หนวยกิต

รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

XXXXXXXX รายวิชาเลือก
รวม (Total)

3
3

ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
ดุษฎีนิพนธ

หนวยกิต

รหัสและชื่อรายวิชา
40999859

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ
Doctoral Dissertation

12
รวม (Total)

12

ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน (First Semester)
หมวดวิชา
ดุษฎีนิพนธ

หนวยกิต

รหัสและชื่อรายวิชา
40999859

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ
Doctoral Dissertation

12
รวม (Total)

12

ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
ดุษฎีนิพนธ

หนวยกิต

รหัสและชื่อรายวิชา
40999859

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาดวยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ
Doctoral Dissertation

12
รวม (Total)

8. คาใชจายตลอดหลักสูตร
เหมาจายแบบเต็มเวลา 574,000.- บาท โดยแบงจายเปน 6 งวด
9. ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
**ภาควิชาการจัดการเรียนรู ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร **
โทร. 0-3810-2029 , 0-3810-2069
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