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วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีบุคลิกภาพทางวิชาการ มีจริยธรรมในวิชาชีพ เปน 
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน   สามารถพัฒนาหลักสูตร และบริหารจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือสงเสริม ผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการและพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาหลักสูตรและ- 
การสอน  
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
 1.  คุณสมบัติท่ัวไป 
 1.1  มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
 1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติตามที่แตละกลุมวิชากําหนด 
 2.  คุณสมบัติเฉพาะ 
 2.1 หลักสูตร แบบ 1 
 2.1.1  สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตที่มีการทําวิทยานิพนธจากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
 2.1.2  คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศใหทราบเปน 
ปๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 
 2.2  หลักสูตรแบบ 2 
 2.2.1  สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ-
การอุดมศึกษารับรอง 
 2.2.2  คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศใหทราบเปน 
ปๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 
 3.  คุณสมบัติเฉพาะกลุมวิชา 
 3.1  กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร การสอน  การนิเทศ และมี 
ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการศึกษา หลักสูตร การสอนและการนิเทศ  อยางนอย 1 ป 
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 3.2  กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ทางการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่
สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการสอนภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอังกฤษ) มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ป และมีคะแนน TOEFL ซึ่งสอบไวไมเกิน 2 ป  
ไมต่ํากวา 550 
 3.3   กลุมวิชาการสอนภาษาไทย 
 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ทางการสอนภาษาไทยหรือภาษาไทย  (ในกรณีที่สําเร็จ
การศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการสอนภาษาไทย หรือ 
ภาษาไทย)  และมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป 
 3.4   กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ทางการสอนสังคมศึกษา หรือสังคมศาสตร  (ในกรณีที่ 
สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการสอนสังคมศึกษา หรือ 
สังคมศาสตร)  และมีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป 
 3.5  กลุมวิชาการประถมศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการประถมศึกษา (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางการประถมศึกษา)  และมีประสบการณการทํางาน
อยางนอย 1 ป 
 3.6  กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือ เทคโนโลยีและส่ือสาร- 
การศึกษา หรือโสตทัศนศึกษา (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นๆ ตองมีประสบการณการ
ทํางานดานออกแบบงานผลิตและบริการสื่อการเรียนการสอน งานสื่อสารมวลชน งานนิเทศการศึกษา งานฝกอบรม 
สัมมนาหรืองานประชาสัมพันธ อยางนอย 2 ป)  
 เง่ือนไขเฉพาะกลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา:  สําหรับผูสมัครที่จบปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอื่น ๆ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับมหาบัณฑิต และมีผลการเรียน S จํานวน 5 หนวยกิต 
(จํานวนหนวยกิตไมคิดคะแนนรวมในรายวิชาของหลักสูตร) ไดแก รายวิชา 468 430 เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย  2 
หนวยกิต และรายวิชา 468 433 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3 หนวยกิต 
 
โครงสรางของหลักสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบงเปน 2 แบบ คือ  แบบ 1 และแบบ 2 
 แบบ 1   กําหนดใหศึกษาไมนอยกวา  48  หนวยกิต  ดังนี้ 
        (1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ  ไมนับหนวยกิต     
 ภาษาตางประเทศ              เทียบไดไมนอยกวา   5    หนวยกิต 
 คอมพิวเตอร  เทียบไดไมนอยกวา   3    หนวยกิต 
 วิจัย เทียบไดไมนอยกวา   6    หนวยกิต 
 (2) หมวดวิชาบังคับแกน   ไมนับหนวยกิต 
 เลือกไมนอยกวา 3 รายวิชา  และรายวิชาสัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตร
และ-การสอน  1 – 4  
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        (3) หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา  ไมนับหนวยกิต 
 เลือกจากวิชาบังคับเฉพาะกลุมวิชา  จํานวนไมนอยกวา 3  รายวิชา 
 (4) วิทยานิพนธ   มีคาเทียบเทา  48 หนวยกิต 
 

 แบบ 2  กําหนดใหศึกษาไมนอยกวา  69  หนวยกิต  ดังนี้ 
 (1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ    
 -  ไมนับหนวยกิต 
  ภาษาตางประเทศ             เทียบไดไมนอยกวา   5   หนวยกิต 
  คอมพิวเตอร  เทียบไดไมนอยกวา   3   หนวยกิต 
                            -  นับหนวยกิต 
  วิจัย   6   หนวยกิต 
 (2) หมวดวิชาบังคับแกน  12   หนวยกิต 
 และรายวิชาสัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1 – 3 (ไมนับ 
หนวยกิต) 
 (3) หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา 15   หนวยกิต 
 (4) วิทยานิพนธ  มีคาเทียบเทา   36   หนวยกิต 
 
 ในกรณีที่เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นที่ไมใชสาขาทางการศึกษา ตอง 
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด จํานวน 6 หนวยกิต   และไดคาผลการประเมินเปน 
S (การพิจารณาวารายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนมาแลวตรงกับรายวิชาใดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร)  
472 511 พ้ืนฐานหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 
 (Foundation in Curriculum and Instruction) 
472 512           นโยบายทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 (Educational Policy and Professional Practice) 
 
รายวิชาและหนวยกิต 
 หลักสูตรแบบ 1  
 (1) หมวดวิชาเสรมิสมรรถภาพ     
 1.1  ภาษาตางประเทศ  เทียบไดไมนอยกวา  5 หนวยกิต 
466 520      ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1   3(3-0-6)  
 (English for Doctoral Students in Education I) 
466 521      ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2   2(2-0-4)                               
 (English for Doctoral Students in Education II)    
 
 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตองลงทะเบียนเรียนในสองรายวิชาขางตน 
 1. ไดคะแนนสอบ TOEFL เทียบเทาไมนอยกวา 500 คะแนน 
 2. ไดคะแนนสอบ IELTS เทียบเทาไมนอยกวา ระดับ 6  
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 3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 

 1.2 คอมพิวเตอร  เทียบไดไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
 นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร เทียบไดไมนอยกวา 3  
หนวยกิต  โดยไมนับหนวยกิต และสอบไดสัญลักษณ S โดยใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้  
 472 513   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย 3(2-2-5)  
 (Information Technology for Education and Research) 
 

 หรือจากรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 
 

 1.3 วิจัย  เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัย เทียบไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
โดยไมนับหนวยกิต  และสอบไดสัญลักษณ S   โดยใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้ 
472  514    สถิติขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced  Statistics) 
472  515    การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quantitative and Qualitative Research)   
 

 (2) หมวดวิชาบังคับแกน   
     2.1  วิชาบังคับแกน  เลือกไมนอยกวา 3 รายวิชา 
472  516   กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช        3(3-0-6) 
 (Curriculum Development Strategies and Implementation) 
472  517   การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน 3(3-0-6) 
 (Instructional System Design and Instructional Technology) 
472  518   ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน                 3(0-6-3)  
   (Internship in Curriculum Development and Instruction) 
472  519   สัมมนาวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน       3(2-2-5) 
 (Seminar in Research Methodology in Curriculum and Instruction) 
 

    2.2  วิชาบังคับแกน  เรียนทุกรายวิชา 
472 611     สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1 3(2-2-5) 
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctoral Students I) 
472 612     สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 2 3(2-2-5)      
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctoral Students II) 
472 613     สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 3 3(2-2-5) 
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctoral Students III) 
472 614     สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 4 3(2-2-5) 
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctoral Students IV) 
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 (3) หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา  ไมนอยกวา 3 รายวิชา 
       ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง ไมนอยกวา 3  รายวิชา  
 

 (4) วิทยานิพนธ   มีคาเทียบเทา 48 หนวยกิต 
472 615 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 1) มีคาเทียบเทา 48  หนวยกิต 
 (Doctoral Dissertation) 
 

 หลักสูตร แบบ 2 
 (1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ       
 1.1 ภาษาตางประเทศ   เทียบไดไมนอยกวา  5 หนวยกิต 
466 520       ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1      3(3-0-6)  
        (English for Doctoral Students in Education I) 
466 521        ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2     2(2-0-4)                               
 (English for Doctoral Students in Education II)    
 

                    นักศึกษาที่มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตองลงทะเบียนเรียนในสองรายวิชาขางตน 
 1. ไดคะแนนสอบ TOEFL เทียบเทาไมนอยกวา 500 คะแนน 
 2. ไดคะแนนสอบ IELTS เทียบเทาไมนอยกวา ระดับ 6  
 3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
 

 1.2 คอมพิวเตอร  เทียบไดไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
 นักศึกษาทุกคนจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรโดยไมนับหนวยกิต และสอบ
ไดสัญลักษณ S  โดยใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  
472 513        เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย 3(2-2-5)  
           (Information Technology for Education and Research ) 
 

              หรือจากรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 
 

 1.3 วิจัย    จํานวน  6 หนวยกิต 
472 514         สถิติขั้นสูง     3(3-0-6) 
 (Advanced Statistics) 
472 515         การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quantitative and Qualitative Research) 
  

 (2) หมวดวิชาบังคับแกน    จํานวน 12 หนวยกิต 
472  516        กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช             3(3-0-6)      
                      (Curriculum Development Strategies and Implementation) 
472  517       การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน 3(3-0-6) 
 (Instructional System Design and Instructional Technology) 
 



 

- ป.เอก  หลักสูตรและการสอน  หนา 6 - 

 

472  518        ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน        3(0-6-3)  
                       (Internship in Curriculum Development and Instruction) 
472  519        สัมมนาวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)   
         (Seminar in Research Methodology  in Curriculum and Instruction) 
  

 และลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต  
472 611          สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 1 3(2-2-5) 
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctorate I) 
472 612          สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 2 3(2-2-5) 
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctorate II) 
472 613          สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 3 3(2-2-5) 
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctorate III) 
 

 (3) หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา   จํานวน 15 หนวยกิต 
 3.1 กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนวยกิต 
472 521 สัมมนากลยุทธการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน   3(2-2-5) 
 (Seminar Educational and Instructional Supervision Strategies) 
472 522 สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน                3(2-2-5) 
 (Seminar in Curriculum and Instructional Management) 
472 523 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู                              3(2-2-5) 
 (Seminar in Learning Theories and Processes) 
                                     

 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
472 524 การศึกษาอิสระดานหลักสูตรและการนิเทศ                      3(0-0-9) 
 (Independent Study in Curriculum and Supervision) 
472 525 สัมมนากระบวนทัศนทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Educational and Instructional Supervision Paradigms) 
472 526 สัมมนากลยุทธทางหลักสูตรและการสอน                      3(2-2-5) 
 (Seminar in Curriculum and Instructional Strategies) 
 

 3.2 กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   จํานวน 15 หนวยกิต  
 วิชาบังคับ   จํานวน  9 หนวยกิต 
472 531           สัมมนาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 (Seminar in English Language Assessment and Evaluation) 
472 532          สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
           (Seminar in ELT Curriculum Design and Development) 
472 533          สัมมนาหัวขอคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
    (Seminar in Selected ELT Topics and Advanced Research Studies) 
 

 



 

- ป.เอก  หลักสูตรและการสอน  หนา 7 - 

 

 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
472 534          การสอนไวยากรณ 3(3-0-6)         
 (Pedagogical Grammar)  
472 535          สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
           (Seminar in Innovation in ELT) 
472 536          สัมมนาการอานและแหลงความรูดานภาษาและศิลปะภาษา                    3(2-2-5) 
          (Seminar in Reading and Language Arts Resources) 
472 537           การศึกษาอิสระดานการสอนภาษาอังกฤษ 3(0-0-9) 
           (Independent Study in ELT) 
472 538          สัมมนาภาษาอังกฤษและประเด็นทางวัฒนธรรม                   3(2-2-5) 
           (Seminar in English Language and Cultural Issues) 
472 539          สัมมนาวรรณคดีประยุกตใชในการสอนภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 
 (Seminar in Literature as Applied to ELT) 
472 631          สัมมนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคสําหรับครู          3(2-2-5) 
 (Creative Writing Seminar for ELT Teachers) 
472 632          การบริหารจัดการโปรแกรมการสอนภาษา 3(3-0-6) 
    (ELT Program Organization and Administration) 
472 633          ประเด็นปจจุบันในการสอนอานและการศึกษาภาษา 3(3-0-6) 
           (Current Issues in English Reading and Language Studies) 
472 634          ประเด็นสําคัญทางดานการเรียนรูภาษา           3(3-0-6) 
 (Critical Issues in Language Acquisition) 
472 635         ประเด็นสําคัญในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
          (Critical Issues in English Instructional Supervision) 
 

 3.3  กลุมวิชาการสอนภาษาไทย   จํานวน 15 หนวยกิต 
 วิชาบังคับ   จํานวน  9 หนวยกิต 
472 541       สัมมนาประเด็นปจจุบันทางภาษาศาสตรเพ่ือการเรียนภาษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Current Issues in Linguistics for Language Learning) 
472 542       สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
 (Seminar in Thai Language Curriculum and Instruction) 
472 543       สัมมนาประยุกตวิทยาทางการสอนวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 
 (Seminar in  Teaching Application of Thai Literature) 
 

 วิชาเลือก  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
472 544       การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 3(3-0-6) 
 (Research and Development in Teaching Thai as a Foreign Language) 
472 545       การศึกษาอิสระดานการสอนภาษาไทย 3(0-0-9)
 (Independent Study in Thai Teaching) 
 



 

- ป.เอก  หลักสูตรและการสอน  หนา 8 - 

 

472 546       สัมมนาภูมิปญญาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Local Knowledge) 
472 547       สัมมนาการเรียนการสอนภาษาในบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย 3(2-2-5) 
 (Seminar in Learning and Teaching in Thai Socio-cultural Context) 
472 548       สัมมนาการนิเทศการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)  
 (Seminar in Supervision in Teaching Thai) 
 

 3.4  กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา   จํานวน 15 หนวยกิต 
 วิชาบังคับ  จํานวน  9 หนวยกิต 
472 551        พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ 3(3-0-6) 
               (Critical Study in the Development of Thai Society)  
472 552        สัมมนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5)  
 (Seminar in Social Studies Curriculum and Instruction) 
472 553        สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
          (Seminar in Selected Research in Social Studies Teaching) 
       

 วิชาเลือก  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
472 554        สัมมนาการบูรณาการการสอนสังคมศึกษา                 3(2-2-5) 
 (Seminar in Integration in Social Studies Teaching) 
472 555        สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Evaluation  for  Social Studies instruction) 
472 556        สัมมนาจริยธรรมสําหรับวิชาชีพครู  3(2-2-5) 
 (Seminar in Ethics for Teaching Profession) 
472 557        กระบวนทัศนใหมของภูมิปญญาในชุมชน 3(3-0-6) 
          (New Paradigms of Community Knowledge) 
472 558        การจัดการระบบสารสนเทศทางสังคมศึกษา 3(3-0-6) 
 (Management  Information Systems  in Social Studies) 
472 559        การศึกษาอิสระดานการสอนสังคมศึกษา 3(0-0-9) 
 (Independent Study in Social Studies Teaching) 
 
 3.5 กลุมวิชาการประถมศึกษา  จํานวน 15 หนวยกิต 
 วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนวยกิต 
472 561         สัมมนาปรัชญาและมโนทัศนในการพัฒนาเด็กไทย 3(2-2-5) 
 (Seminar in Philosophies and Concepts of Thai Child Development) 
472 562          สัมมนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
 (Seminar in Curriculum and Instruction in Elementary Education) 
472 563          สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Selected Research in Elementary Education) 
 

 



 

- ป.เอก  หลักสูตรและการสอน  หนา 9 - 

 

 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
472 564         สัมมนาประเด็นปจจุบันและแนวโนมทางการประถมศึกษา      3(2-2-5) 
 (Seminar in Current Issues and Trends in Elementary Education) 
472 565          สัมมนากลยุทธการพัฒนาครูประถมศึกษา                           3(2-2-5) 
 (Seminar in Strategies for Elementary School Staff Development) 
472 566          สัมมนาการนิเทศการสอนขั้นสูงทางการประถมศึกษา           3(2-2-5) 
 (Seminar in Advanced Supervision in Elementary Education Teaching) 
472 567          การศึกษาอิสระดานการประถมศึกษา        3(0-0-9) 
 (Independent Study in Elementary Education) 
 

 3.6 กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  จํานวน 15 หนวยกิต 
  วิชาบังคับ  จํานวน  9  หนวยกิต 
472 571         การออกแบบขั้นสูงสําหรับการเรียนการสอนและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
 (Advanced Instructional Design and Technology) 
472 572         สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Integration of Educational Technology in Curriculum  
 and Instruction) 
472 573         สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Educational Technology Research) 
 

 วิชาเลือก  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
472 574         สัมมนาการบริหารและการจัดการองคกรเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)  
 (Seminar in Administration and Management of Educational  
 Technology Organization) 
472 575         สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 (Seminar in Design and Development of On-line Instructional Systems) 
472 576         สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูในองคกร      3(2-2-5) 
 (Seminar in Design and Development of Learning System in Organization)  
472 577         การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยีการศึกษา            3(0-0-9) 
 (Independent Study in Educational Technology) 
 

 (4) วิทยานิพนธ   มีคาเทียบเทา 36  หนวยกิต 
472  616        วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 2)  มีคาเทียบเทา        36 หนวยกิต  
 (Doctoral Dissertation)   
 
คําอธิบายรายวิชา 
เลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต 
 (1) หมวดวิชาเสริมสมรรถภาพ 
466 520 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education I) 



 

- ป.เอก  หลักสูตรและการสอน  หนา 10 - 

 

 ฝกทักษะการพูดและการสื่อสาร อานบทความ ขอมูลขาวสาร วิเคราะห วิจารณ ตีความบทความ 
ใชภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ โดยเนนการสื่อสารขอมูลทางการศึกษา 
 Practice of speaking and communicative skills; reading of articles and data; analysis, 
criticism, and interpretation of articles; use of English in the presentation of academic works, focusing on 
educational information. 
 
466 521 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2 2(2-0-4) 
 (English for Doctoral Students in Education II) 
 ศึกษาการใชภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับงานวิชาการ การเขียนบทความ บทคัดยอ รายงาน 
การวิจัย และการใชภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Study of advanced English usage for academic works; writing of articles, abstracts, 
reports, research reports; oral presentation of academic works. 
 
472 513 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย 3(2-2-5) 
 (Information Technology for Education and Research) 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายอินเทอรเน็ต และซอฟตแวร
ประยุกตตางๆ เพ่ือใชในการศึกษาและวิจัยดานการศึกษา การประยุกตระบบฐานความรู ระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 Study, analysis, and discussion of information technology, internet networking and 
software as applied to education and educational research; the application of  knowledge-based systems, 
electronic learning systems, and electronic book systems. 
 
472 514 สถิติขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced  Statistics) 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับสถิติพาราเมตริก นอนพาราเมตริก และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพสําหรับการวิจัยและประเมินหลักสูตรการศึกษาในดานการทดสอบสถิติหรือการ 
เปรียบเทียบทางสถิติ การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ การใชคอมพิวเตอรในการสุมกลุมตัวอยาง ศึกษาสถิตินอนพารา-
เมตริก ระเบียบวิธีประมาณคาเชิงสุม และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ศึกษาเฉพาะกรณี และฝกปฏิบัติ
ประมวลผลและแปลผลขอมูลคอมพิวเตอร 
 Study, analysis, and discussion of parametric and non-parametric statistics concepts; 
analysis of quantitative and qualitative data for educational research and evaluation, focusing on statistical 
and comparative tests, multivariate analysis, use of the computer for random sampling; study of 
nonparametric statistics; use of computer software, including case studies; practice using computer for 
statistical analyses and interpretation of data. 
 
472 515 การวิจัยเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quantitative and Qualitative Research) 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปรายหลักการและแนวคิดของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอน
ตางๆ ของการวิจัย ปญหาการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย  สมมติฐานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบ



 

- ป.เอก  หลักสูตรและการสอน  หนา 11 - 

 

แผนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเสนอผลและการเขียนรายงานการวิจัยทั้งงานวิจัย
เชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหผลงานวิจัย จุดออน จุดแข็งของงานวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 Study, analysis, and discussion of principles, concepts of quantitative and qualitative 
research; research methodology, including research problems, objectives, hypotheses;  instrumentation, 
research designs, data collection and analysis, and writing quantitative and qualitative research reports; 
analysis of research findings, strengths and weaknesses of quantitative and qualitative studies. 
 
 (2) หมวดวิชาบังคบัแกน 
472 516 กลยุทธการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 3(3-0-6) 
 (Curriculum Development Strategies and Implementation) 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางดานหลักสูตร วิเคราะห วิจารณ บริบทการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาการของหลักสูตร ปญหาการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการพัฒนา การนําหลักสูตรไปใช และการ
ประเมินผลหลักสูตร เทคนิคและทักษะในการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ   
 Study of principles, concepts, and theories of curriculum; analysis, and criticism of 
changes of contexts and trends of curriculum development; problems of curriculum development; 
curriculum design; curriculum implementation and curriculum evaluation; techniques and skills in 
curriculum management. 
 
472 517 การออกแบบระบบและเทคโนโลยีการสอน      3(3-0-6) 
 (Instructional  System Design and Insructional Technology) 
 ศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ  แนวคิดในการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนและการประเมินผลการสอน ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบระบบและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอน 
 Study and analysis of theories, principles, and concepts for designing systematic 
instruction; development of learning technologies and innovation; evaluation of learning models; practices 
of instructional system designs and technologies. 
 
472 518 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(0-6-3) 
 (Internship in Curriculum Development and Instruction) 
   ปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ในสถานการณจริงทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่ง
เกี่ยวของกับวิชาเฉพาะกลุมวิชา จัดทําโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอน การบูรณาการและการ
ประยุกตความรูดานทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
 Internship in curriculum development and instruction in real situations both local and 
international contexts, consistent with students’ specialization; development of projects related to 
curriculum and instruction; integration of theoretical and practical knowledge into practices. 
 
472 519 สัมมนาวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Research Methodology in Curriculum and Instruction) 
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 สัมมนาหลักการ แนวคิด และรูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัยดานหลักสูตรและการสอน 
การประเมินผลการวิจัย การวิเคราะห สังเคราะห และวิพากษงานวิจัยทางหลักสูตรและการสอน     ทั้งงานวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และฝกปฏิบัติการวิจัย 
 Seminar-style study of principles, concepts, and research designs; evaluation, analysis, 
synthesis and criticism of both quantitative and qualitative research works in the field of curriculum and 
instruction; practice in conducting research in curriculum and instruction. 
 
472 611 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน 1 3(2-2-5) 
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctorate I) 
 สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี  หลักการ และงานวิจัยรวมสมัยทางหลักสูตรและการสอนโดยเนนการ
วิพากษการโตแยง และแสวงหาขอสรุปรวมกัน 
 Seminar-style  in concepts , theories, principles and contemporary research concerning 
curriculum and instruction , with an emphasis on criticizing , debating and making conclusions among 
participants. 
 
472 612 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 2 3(2-2-5) 
 (Advanced   Seminar in  Curriculum  and  Instruction  for Doctorate II) 
 สัมมนาประเด็นปญหาทางการวิจัยดานหลักสูตรและการสอนโดยเนนกรอบแนวคิดในการทํา 
วิทยานิพนธ 
 Seminar-style in problems in the curriculum and instruction research. The course focuses 
on studying conceptual framework for conducting a research in specialized area. 
 
472 613 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 3 3(2-2-5) 
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctorate III) 
 สัมมนาความกาวหนาของวิทยานิพนธ 
 Seminar in the progress of the dissertation in specialized area. 
 
472 614 สัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการสอน 4 3(2-2-5) 
 (Advanced Seminar in Curriculum and Instruction for Doctorate IV) 
 สัมมนาความกาวหนาของวิทยานิพนธ 
 Seminar in the progress of the dissertation in specialized area. 
 

 (3)  หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชา 
 3.1  กลุมวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
472 521 สัมมนากลยุทธการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  3(2-2-5) 
 (Seminar in Educational and Instructional Supervision Strategies) 
 สัมมนา ศึกษาวิเคราะห ทฤษฎี หลักการ แนวคิด กลยุทธในการออกแบบการนิเทศการศึกษาและ
การนิเทศการสอน ทักษะการนิเทศ ฝกปฏิบัติการ เทคนิคการสังเกตและการวิเคราะหการสอน การใหขอมูล 
ยอนกลับ  
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 Seminar – style analysis of supervisory theories, principles and strategies in designing 
educational and instructional supervision, including a practicum in observation techniques and instructional 
analysis, feedback and skills supervision. Emphasis is placed on implications of theories and designs of 
supervision for continuity of instructional improvement and educational quality assurance. 
 
472 522 สัมมนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Curriculum and Instructional Management) 
 สัมมนาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู ศึกษาดูงาน
และฝกปฏิบัติการการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
 Seminar – style of principles concept theories and models of curriculum management 
and instruction; study visits and practicum in curriculum and instructional management. 
 
472 523 สัมมนาทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู  3(2-2-5) 
 (Seminar in Learning Theories and Processes) 
 สัมมนาแนวโนมและประเด็นสําคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกตใช การพัฒนา
เครื่องมือ การวัดผลการเรียนรู ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการ 
 Seminar – style in trends and critical issues in learning theories and implications of 
learning theories; development of learning outcome evaluation instruments; including study visits and 
practicum. 
 
472 524 การศึกษาอิสระดานหลักสูตรและการนิเทศ 3(0-0-9) 
 (Independent Study in Curriculum and Supervision) 
 การศึกษาคนควาอิสระเกี่ยวกับหลักสูตรและการนิเทศตามความสนใจของนักศึกษาเปน 
รายบุคคลเพื่อเตรียมทําวิทยานิพนธ 
 An independent study of specific topics in curriculum and supervision based on 
individual’s interest for doctoral  dissertation preparation. 
 
472 525 สัมมนากระบวนทัศนทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Educational and Instructional Supervision Paradigms) 
 สัมมนากระบวนทัศนทางการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน และกลยุทธเพ่ือพัฒนา 
วิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษา 
 Seminar-style in educational and instructional supervision paradigms and strategies for 
the professional development of educational personnels. 
 
472 526 สัมมนากลยุทธทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Curriculum and Instructional Strategies) 
 สัมมนากลยุทธทางหลักสูตรและการสอน ทั้งในระบบ นอกระบบและการจัดการศึกษาทางเลือก 
ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติการ 
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 Seminar–style analysis in curriculum and instructional strategies both formal, non-formal 
and alternative education; study visits and practicum. 
 

 3.2 กลุมวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   
472 531       สัมมนาการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษ                        3(2-2-5) 
  (Seminar in English Language Assessment and Evaluation) 
 สัมมนา หลักและแนวคิดในการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ การ
ประเมินผลในสภาพที่เปนจริง การสรางขอสอบ กระบวนการสรางขอสอบมาตรฐาน ความเที่ยง ความตรง ความ
ลําเอียงของขอสอบ การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือการวัดผลเพื่อการวิจัยดานการสอน การประเมินโปรแกรม
ภาษาอังกฤษและแนวโนมการวิจัยดานการวัดและประเมินผล 
 Seminar-style analysis of principles, concepts of assessment and evaluation of English 
as a foreign language; authentic assessment; test construction, test standardization procedure; test 
reliability , validity and bias and validation of tests  for instructional research,   trends of research studies 
in classroom – based  assessment , including English Program evaluation. 
 
472 532       สัมมนาการพัฒนาและการออกแบบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
             (Seminar in ELT Curriculum Design and Development) 
        สัมมนา ทฤษฎีและการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ เนนการวิเคราะห 
แนวโนมของการพัฒนาหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 
 Seminar-style in theoretical and practical aspects in the development of the English 
language teaching curriculum.  Emphasis on trends in curriculum development, implementation, and 
evaluation of the ELT curriculum. 
 
472 533       สัมมนาหัวขอคัดสรรและงานวิจัยระดับสูงทางการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
        (Seminar in Selected ELT Topics and Advanced Research Studies) 
 สัมมนา หัวขอ และงานวิจัยที่สําคัญในสาขาการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงพัฒนา วิเคราะหปญหาการวิจัย วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย 
สรุปและอภิปรายผล  การประเมินและวิจารณงานวิจัย ฝกเขียนโครงการวิจัยและนําเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
 Seminar of topics and important research in the area of ELT. Analysis  includes both 
current issues and trends for the future ; both qualitative and quantitative research; problems, objectives, 
methods, results with emphasis on developmental research, evaluation and critique of research. Students 
will develop an original research project, presenting its analysis and results in a seminar- style forum. 
 
472 534 การสอนไวยากรณ 3(3-0-6) 
   (Pedagogical  Grammar) 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปราย วิวัฒนาการการสอนโครงสรางภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบตางๆ การนําแนวการสอนไปพัฒนาความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับธรรมชาติของการใชไวยากรณ
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ภาษาอังกฤษ การวิเคราะหขอผิดพลาดในการศึกษาประเด็น และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสอนไวยากรณเพ่ือ
พัฒนาการเขียนของผูเรียนภาษาอังกฤษที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 
 Study, analysis, and discussion of an overview of English syntactic pedagogy from a 
variety of perspectives on language learning theories, including the application of various approaches to 
develop accurate and effective insights into the nature of key features of English grammar by analyzing 
learners’ writing errors. Students will discussion  issues / activities related to teaching grammar to improve 
the writing ability of non-native English learners. 
 
472 535 สัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 (Seminar in Innovation in ELT) 
 สัมมนาการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการสราง
และพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิกสตาง ๆ เพ่ือการเรียนการสอนภาษา การวิจัย การประเมิน และวิจารณส่ืออิเล็คทรอนิกส 
เพ่ือการเรียนการสอนภาษา และการวิจัยภาษา  ฝกปฏิบัติ การพัฒนาและการนําเสนอโครงการเกี่ยวกับส่ือ 
อิเล็คทรอนิกสเพ่ือการสอนภาษาในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ  
 Seminar-style analysis of various applications of technology and innovation in language 
teaching and learning; construction and development of electronic media for language teaching and 
learning; evaluation and critique of electronic media for language learning, instruction and research; 
practice in development and presentation of electronic media projects for language instruction in a 
seminar-style forum. 
 
472 536     สัมมนาการอานและแหลงความรูดานภาษาและศิลปะภาษา 3(2-2-5) 
                  (Seminar in Reading and Language Arts Resources) 
 สัมมนาศึกษาแหลงคนควาดานการอาน และศิลปะภาษา ทั้งจากแหลงความรู ดานภาษา และจาก
เครือขายคอมพิวเตอร ดัดแปลง สราง ประเมิน และคัดเลือกส่ือการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหรือ
ภาษาที่สอง การทัศนศึกษาศูนยขอมูลทางการสอนภาษาและศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ อภิปรายแนวโนมที่เกี่ยวของกับส่ือการสอน อาน และภาษารวมกับผูเชี่ยวชาญในสาขา การวางแผน
การพัฒนาจัดศูนยการอานและศิลปะภาษาในโรงเรียน 
 Seminar-style analysis of reading and language arts resources both from ELT learning 
resources-centers or from ELT electronic media; adaptation, construction of evaluation, and selection of 
ELT materials for EFL/ESL teaching; participation in field trips to language and educational technology 
resources centers either in the country or overseas; discussion of issues and trends related to EFL 
reading and language arts materials with experts in the field; planning and development of reading and 
language arts resource centers in schools. 
 
472 537       การศึกษาอิสระดานการสอนภาษาอังกฤษ 3(0-0-9) 
                    (Independent Study in ELT) 
 การศึกษาคนควาอิสระเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษตามความสนใจของนักศึกษาเปนรายบุคคล
เพ่ือเตรียมทําวิทยานิพนธ  
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 An independent study of specific topics in ETL based on individual’s interest for doctoral 
dissertation preparation. 
 
472 538 สัมมนาภาษาอังกฤษและประเด็นทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
        (Seminar in English Language and Cultural Issues) 
   สัมมนา ศึกษา วิเคราะห ความสัมพันธระหวางภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษ 
ศึกษาภาษาศาสตรเชิงสังคม โครงสรางวัฒนธรรมเพื่อประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิคตางๆ ในการสอน 
วัฒนธรรม ปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารขามวัฒนธรรม 
 Seminar-style analysis of the relationship between the English language and cultures of 
the speakers of English; analysis of linguistic issues and cultural schemata as applied to English 
curriculum development; techniques in teaching cultures; problems of cross-cultural communication. 
 
472 539       สัมมนาวรรณคดีประยุกตใชในการสอนภาษาอังกฤษ                        3(2-2-5) 
 (Seminar in Literature as Applied to ELT) 
 สัมมนา  ศึกษาวิเคราะหองคประกอบของวรรณคดี ศึกษาวรรณคดีที่คัดสรรวามีชื่อเสียง อภิปราย
แนวการสอนภาษาเชิงวรรณคดี เพ่ือการนําไปใชสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษา- 
ตางประเทศหรือภาษาที่สอง  การบูรณาการวรรณคดีกับสาระวิชาอื่น โดยเปนการจัดทําโครงงาน 
  Seminar-style analysis of literature components; study of selected famous literature; 
discussion of literature-based approaches as applied to teaching English to  ELF/ESL learners; 
development of English lessons based on literature-based approaches; integration of literature to other 
content areas, focusing on project works. 
 
472 631       สัมมนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรคสําหรับครู 3(2-2-5) 
                    (Creative Writing Seminar for ELT Teachers) 
 สัมมนา ศึกษา วิธีการเขียนเชิงสรางสรรค ฝกปฏิบัติงานเขียนภาษาอังกฤษ การผลิตหนังสือเด็ก 
นิยาย โคลงกลอน เพ่ือใชในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ การอภิปรายถึงวิธีการสอนเขียนเชิง 
สรางสรรค 
 Seminar-style analysis of approaches in creative writing; practice creative writing in 
English; production of children’s books, fictions, and poems for EFL classroom use; discussion of 
approaches in teaching creative writing. 
 
472 632 การบริหารจัดการโปรแกรมการสอนภาษา 3(3-0-6) 
 (ELT Program Organization and Administration) 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปรายประวัติความเปนมา รูปแบบของการบริหารจัดการโปรแกรมการสอน
สองภาษาหรือโปรแกรมที่สอนเปนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะหองคประกอบ
ที่มีผลตอการจัดการไดแก บริบททางสิ่งแวดลอม ความตองการของผูเรียน การเงิน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปญหาในการบริหารและการจัดการ 
 Study, analysis, and discussion of trends in the organization and management of 
bilingual or English programs from kindergarten to high school levels; analysis of factors affecting the 
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organization including environmental contexts, learners’ needs, finance, education quality assurance, and 
problems in organization and management; practice evaluating current bilingual or English programs in 
schools; application of  the evaluation results for the program improvement. 
 
472 633       ประเด็นปจจุบันในการสอนอานและการศึกษาภาษา     3(3-0-6) 
        (Current Issues in English Reading and Language studies) 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปรายประเด็นปจจุบันในการอานภาษาอังกฤษและการศึกษาภาษา เนนการ
ทําโครงการเดี่ยวและกลุมในหัวขอที่เกี่ยวของกับประเด็นปจจุบันและปญหาในการอานภาษาอังกฤษและการศึกษา
ภาษา 
 Study, analysis, and discussion of current issues in English reading and language 
studies, with an emphasis on individual and group projects related to current issues and problems in 
English reading and language studies. 
 
472 634       ประเด็นสําคัญทางดานการเรียนรูภาษา            3(3-0-6) 
 (Critical Issues in Language and Acquisition) 
 ศึกษา วิเคราะหทฤษฎี ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการเรียนรูภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง 
วิเคราะห วิจารณ งานวิจัยที่สําคัญดานการเรียนรูภาษาโดยนําไปประยุกตในการเรียนการสอนภาษาในชั้นเรียน 
 Study and analysis of theories  crtitcal issues in first and   second language acquisition; 
analysis and criticism of important research studies in  language acquisition, with  an emphasis on 
applications to English  teaching. 
 
472 635 ประเด็นสําคัญในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (Critical Issues in English Instructional Supervision) 
 ศึกษา วิเคราะหทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ อภิปรายขอคนพบใน
งานวิจัยเพ่ือกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ สมมุติฐานและแนวโนมใน
ปจจุบันเพ่ือการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
 Study and analysis of theoretical and practical aspects of English instructional 
supervision; discussion of research findings as applied for EFL supervisory processes; assumptions and 
current trends in EFL teaching and supervision. 
 

 3.3 กลุมวิชาการสอนภาษาไทย  
472 541 สัมมนาประเด็นปจจุบันทางภาษาศาสตรเพ่ือการเรียนภาษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Current Issues in Linguistics for Language Learning) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะหประเด็นสําคัญๆ ทางภาษาศาสตรและการเรียนภาษา ความตระหนัก
ทางภาษา นโยบายการวางแผนภาษา การประเมินศักยภาพการเรียนภาษา และแนวคิด ทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการเรียนภาษา 
 Seminar-style analysis of linguistic for language learning issues including linguistic 
awareness, language policy, assessing language competence, and theoretical in language learning.  
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472 542 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
 (Seminar in Thai Language Curriculum and Instruction) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะหประเด็นสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนภาษาไทย แนว
ทางการเรียนรู ความตองการของผูเรียน ตลอดจนปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการออกแบบ 
หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งในแงของแนวคิด  วิธีการและขั้นตอน รวมไปถึงส่ือการเรียนการสอน 
แหลงการเรียนรู และการประเมินผล 
             Seminar - style analysis of current issues related to curriculum and syllabus design for 
learning and teaching Thai language including learning styles; learners’ needs; socio-cultural factors 
affecting the design of curriculum and syllabus; approaches, designs and procedures; instructional media;  
learning resources; and  evaluation. 
 
472 543       สัมมนาประยุกตวิทยาทางการสอนวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) 
 (Seminar in Teaching Application of Thai Literature) 
                   สัมมนา ศึกษา วิเคราะหทฤษฎี แนวคิด รูปแบบ วิธีสอนดานวรรณกรรมไทยเพื่อประยุกตใชกับ
การจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมไทยใหสอดคลองกับความเคล่ือนไหวในปจจุบัน ตลอดจนสามารถสราง 
องคความรูในดานนี้ได 
 Seminar - style analysis of theories, concepts, and teaching approaches to apply 
teaching Thai literature including current trends and issues in relation to teaching literature; social 
changes; and to construct the body of  knowledge. 
 
472 544        การวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 3(3-0-6) 
 (Research and Development in Teaching Thai as a Foreign Language) 
 วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศเพื่อเผยแพรทั้งในระดับประชาคม 
ภูมิภาคและประชาคมโลกโดยการนําเทคโนโลยีมาชวยพัฒนาการเรียนการสอน การออกแบบ การสรางสื่อการเรียน
การสอนและการปฏิบัติจริง 
 A research and development in teaching Thai as aforeign language both at regional and 
global levels including an introduction to technology to assist and develop learning and teaching; and 
designing and constructing instructional media; and their applications. 
 
472 545 การศึกษาอิสระดานการสอนภาษาไทย 3(0-0-9) 
 (Independent Study in Thai Teaching) 
 การศึกษาคนควาอิสระเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยตามความสนใจของนักศึกษาเปนรายบุคคล 
เพ่ือเตรียมทําวทิยานิพนธ 
 An independent study of specific topics in Thai teaching based on individual’s interest for 
doctoral  dissertation preparation. 
 
472 546 สัมมนาภูมิปญญาทองถ่ิน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Local knowledge) 



 

- ป.เอก  หลักสูตรและการสอน  หนา 19 - 

 

 สัมมนา ศึกษา วิเคราะหภูมิปญญาทองถ่ินโดยเฉพาะภูมิปญญาทางภาษาเพื่อสรางหลักสูตร 
สถานศึกษา พัฒนาและใชประโยชนแหลงเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือสรางความเขมแข็งแกชุมชน 
 Seminar - style analysis of the relationship between local knowledge and  school 
curriculum in order to develop resources and preserve local knowledge as a means of strengthening 
communities. 
 
472 547 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาในบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย     3(2-2-5) 
 (Seminar in Learning and Teaching in Thai Socio-cultural Context) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะหการจัดการเรียนการสอนภาษาในบริบทวัฒนธรรมและสังคมไทย การ
วิเคราะหทฤษฎีการเรียนรู ภาษาที่เกี่ยวของ ตลอดจนประยุกตความรูทฤษฎีภาษาศาสตรสังคม เพ่ือการเรียนรู
ภาษา  
 Seminar - style analysis of language learning and teaching in relation to Thai culture and 
social context ; analysis of related language learning theories including an application of Sociolinguistic 
theories to language learning 
 
472 548 สัมมนาการนิเทศการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 
 (Seminar in Supervision in Teaching Thai) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะหแนวคิดและยุทธศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนิเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ดานการนิเทศการศึกษาแกผูเรียน  โดยเฉพาะการนิเทศการสอนภาษาไทย 
 Seminar – style analysis of concepts and strategies which have emerged from recent 
literature, with the purpose of encouraging participants to develop their own platform for supervising others 
specifically in teaching Thai. 
      

 3.4  กลุมวิชาการสอนสังคมศึกษา 
472 551   พัฒนาการสังคมไทยวิพากษ 3(3-0-6) 
                 (Critical Study in the Development of Thai Society) 
 วิเคราะห วิพากษ บริบทของสังคมไทยในอดีต ปจจุบัน รวมทั้งแนวคิดหลักของการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง และเทคโนโลยี  
 A critical study of Thai Social contexts in the past and present;  including concepts  and 
principles in sustainable development in economy, society , politics and technology.  
 
472 552   สัมมนาหลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา            3(2-2-5) 
       (Seminar in Social Studies Curriculum and Instruction) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห แนวคิด และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษาปจจัยจําเปนที่มีผลตอการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ความสัมพันธของหลักสูตรกับการเรียน
การสอน วิเคราะหผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
 Seminar - style analysis and synthesis of concepts, curriculum and instructional 
development processes in Social Studies; factors effecting Social Studies curriculum and instructional 
development; in relation to the promotion of integrated learning and teaching. 



 

- ป.เอก  หลักสูตรและการสอน  หนา 20 - 

 

472 553   สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
          (Seminar in Selected Research in Social Studies Teaching) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห งานวิจัยทางดานสังคมศึกษา กําหนดปญหางานวิจัยที่สนใจออกแบบ
การวิจัยและนําเสนอเคาโครง ดําเนินการวิจัย และจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยทางดานสังคมศึกษา  
   A seminar – style analysis of social studies selected research in cluding posing 
interesting research problems; designing research proposals, conducting research and presenting research 
results in seminar – style conference. 
 
472 554   สัมมนาการบูรณาการการสอนสังคมศึกษา                                                3(2-2-5) 
       (Seminar in Integration in Social Studies Teaching) 
               สัมมนา ศึกษา วิเคราะห ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สังคมศึกษาแบบเจาะลึก โดยศึกษาจากทฤษฎีสูการสังเกต และการปฏิบัติจริงในโรงเรียน รวมท้ังวิเคราะห 
ความสําคัญ และทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูทางสังคมศึกษา วิเคราะหประเด็นปญหาเพ่ือการแกไขและพัฒนาการ
สอนสังคมศึกษาแนวใหมที่เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน เพ่ือนําเสนอในลักษณะการจัดสัมมนา 
 Seminar-style analysis of theories, concepts and methodology focusing on integration of 
Social Studies teaching by observation and practicum, which  includes  analytical study of the importance 
and the roles of skills essential to Social Studies learning. Students will seek ways to develop a suitable 
Social Studies teaching approach which fits the current situation, and will present this approach in a 
seminar. 
 
472 555  สัมมนาการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) 
                 (Seminar in Evaluation for Social Studies Instruction) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของและประเด็นปญหาการประเมินผลเพ่ือเปนแนวทางในการสรางรูปแบบ
การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 Seminar - style analysis of theories and principles concerning measurement and 
evaluation in Social Studies instruction; related research and current problem about evaluation in order to 
create efficient model for evaluation. 
 
472  556  สัมมนาจริยธรรมสําหรับวิชาชีพครู 3(2-2-5) 
                   (Seminar in Ethics for Teaching Profession) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห ทฤษฎีจริยศาสตรในฐานะที่เปนรากฐานของระบบ   หลักความประพฤติ 
ทฤษฎีการพัฒนา จริยธรรมสําหรับมนุษยและจรรยาบรรณ วิชาชีพ     วิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
จริยธรรม การประยุกตใชทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม เพ่ือการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมในโรงเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 Seminar - style analysis of ethical theories as  the basis of the principles of behavioral 
systems including the development of theories for human morality and professional ethics; the analysis of  
research of moral development; and the implementation of ethical theories in activities designed to provide 
efficient  moral development in the school. 
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472 557   กระบวนทัศนใหมของภูมิปญญาชุมชน 3(3-0-6) 
                 (New Paradigms of Community Knowledge) 
          ศึกษา วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับองคความรู ภูมิปญญา   ชุมชน การพัฒนาชุมชน และแนวโนม
การเปล่ียนแปลงของสังคมยุคใหมในเชิงรุก เพ่ือสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 
 A study and analysis of local knowledge, community development and trends in new 
social changes to advance the construction and increase the potential of vigorous local communities. 
 
472 558   การจัดระบบสารสนเทศทางสังคมศึกษา 3(3-0-6) 
                 (Management Information Systems  in Social Studies) 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับการสรางระบบสารสนเทศทางสังคมศึกษา  ซึ่งประกอบดวย
ฐานขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร รัฐศาสตร มานุษยวิทยา ศาสนา และขอมูลอื่นๆ ทางสังคมศึกษา  
รวมทั้งแหลงขอมูลทางสังคมศึกษา การวิจัย และโครงการอบรมตางๆ ของครูสังคมศึกษา เพ่ือใชในการจัดการเรียน
การสอนทางสังคมศึกษา 
 A study and analysis of information systems management in Social Studies concerning 
data based on Geography, History, Political Science, Anthropology, Morals   and others including 
resources for Social Studies, research, and projects for training Social Studies teachers for Social Studies 
instruction. 
 
472 559  การศกึษาอิสระดานการสอนสังคมศึกษา 3(0-0-9) 
                 (Independent Study in Social Studies Teaching) 
 ศึกษาคนควาอิสระเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตามความสนใจของ 
นักศึกษาเปนรายบุคคล เพ่ือเตรียมทําวิทยานิพนธ  
 An independent study of specific topics in Social Studies based on individual’s interest for 
the doctoral dissertation  preparation. 
 

 3.5  กลุมวิชาการประถมศึกษา   
472 561 สัมมนาปรัชญาและมโนทัศนในการพัฒนาเด็กไทย 3(2-2-5) 
 (Seminar in Philosophies and Concepts of Thai Child Development) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะหปรัชญาและปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก ทั้งปรัชญา
ของตะวันตกและปรัชญาของตะวันออก ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาเด็กของนักการศึกษากลุมตางๆ  รวมทั้ง
ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาเด็กของนักการศึกษาไทย เพ่ือประยุกตสูการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย 
 Seminar-style analysis of philosophy and educational philosophy concerning child 
development in terms of  eastern – western philosophical theories of child development, including Thai 
educators’ philosophical theories as applied to the Thai context. 
 
472 562            สัมมนาหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Curriculum and Instruction in Elementary Education) 
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 สัมมนา ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตรประถมศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ
ระหวางหลักสูตรและการสอนระดับประถมศึกษา ธรรมชาติและการเรียนรูของเด็กประถมศึกษา ทฤษฎี หลักการ  
วิธีการ และเทคนิคการสอนระดับประถมศึกษา การเลือกใชการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของผูเรียนที่แตกตางกัน  
และการพัฒนาการสอนที่สอดคลองกับบริบทของการประถมศึกษาไทย 
 Seminar-style analysis of elementary education curriculum and curriculum development 
including a study of the relationship between the curriculum and teaching methods at the  elementary 
levels;  the nature and learning of elementary pupils; theoretical principles, methodology and teaching 
techniques in elementary  levels as appropriate to different learners; and development of appropriate 
teaching methodology within the Thai educational system in the Elementary context. 
 
472 563           สัมมนางานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Selected Research in Elementary Education) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห งานวิจัยคัดสรรทางการประถมศึกษา ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิง 
คุณภาพ เพ่ือสังเคราะหแนวคิดมาประยุกตใชในการจัดการประถมศึกษา รวมทั้งฝกปฏิบัติการวิพากษงานวิจัยและ
ประเมินงานวิจัยคัดสรร ฝกออกแบบและเขียนโครงรางการวิจัย และนําเสนอเพื่อการวิพากษ 
 Seminar-style analysis of selected qualitative and quantitative research in elementary 
education with the purpose of synthesizing concepts applied to elementary education management. The 
course includes a practicum on selected research criticism; evaluation proposal research; research design 
and proposal and proposal defense.  
 
472 564            สัมมนาประเด็นปจจุบันและแนวโนมทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Current  Issues and Trends in Elementary Education) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห อภิปราย เกี่ยวกับประเด็นปจจุบันทางการประถมศึกษา ในดานการ
บริหาร หลักสูตร การสอน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นวัตกรรม รวมทั้งบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประถมศึกษา โดยเนนที่การประถมศึกษาไทย รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงและแนวโนมทางการประถมศึกษา เพ่ือ
กําหนดกลยุทธการจัดการประถมศึกษาไทยในอนาคต 
 Seminar–style analysis of current issues in elementary education concerning 
administration, curriculum, teaching and human resources development, innovation, as well as the other  
context of elementary education. The course focuses on Thai elementary education and changes trends in 
elementary education inorder to set strategies for Thai elementary education in the future. 
 
472 565            สัมมนากลยุทธการพัฒนาครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Strategies for Elementary  School Staff Development) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห แนวคิด และกลยุทธ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และครูประจําการ
ประถมศึกษา รูปแบบการพัฒนาครู รวมท้ังการพัฒนา หลักสูตรการฝกอบรม และปฏิบัติการฝกอบรมครูประจําการ
ประถมศึกษา 
 Seminar-style analysis of concepts and strategies of traning and development of human 
resources and elementary school staff with emphasis on design of development model, improvement of 
training curriculum, and a practicum for the teachers. 
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472 566            สัมมนาการนิเทศการสอนขั้นสูงทางการประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Advanced Supervision in Elementary Education Teaching)  
 สัมมนา ศึกษาวิเคราะห  แนวคิดและนวัตกรรมการนิเทศการสอน วิพากษเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอนในโรงเรียนประถม ศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับการนิเทศและการแกไข และปฏิบัติการนิเทศการสอนในระดับ
ประถมศึกษา 
 Seminar-style analysis of concepts and innovation in supervision in elementary schools; 
criticism of supervision; problems in supervision; recommendations for supervising at the elementary 
education and a supervision  practicum. 
 
472 567            การศึกษาอิสระดานการประถมศึกษา                   3(0-0-9)  
 (Independent Study in Elementary Education) 
 ศึกษาคนควาอิสระเกี่ยวกับการประถมศึกษา ตามความสนใจของนักศึกษาเปนรายบุคคลเพื่อ
เตรียมทําวิทยานิพนธ 
 An Independent study in Elementary Education of specific topics in Elementary Education 
based on individual’s interest for doctoral dissertation preparation. 
 

 3.6 กลุมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
472 571 การออกแบบขั้นสูงสําหรับการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 3(3-0-6)  
 (Advanced Instructional Design and Technology) 
 วิเคราะห สังเคราะห และประเมิน ทฤษฎี และแบบจําลองการออกแบบทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ฝกการออกแบบแบบจําลอง  โดยการพัฒนาองคความรูและส่ือตนแบบ 
 Analysis, synthesis and evaluation of theories and models in educational technology; 
practices in designing in advance models for learning instruction with emphasis on the design and 
development of knowledge and media prototypes. 
 
472 572 สัมมนาการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาในหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Integration of Educational Technology in Curriculum  
 and Instruction) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยคัดสรรปจจุบันทางเทคโนโลยีการศึกษา 
การบูรณาการและการใชในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอนและการจัดการเรียนการสอน 
 Seminar – style analysis of principles, theories and selected current research in 
educational technology; integration and implementation in curriculum development processes, instructional  
processes; and  management. 
 
472 573 สัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Educational Technology Research) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห ทฤษฎีและงานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา เนนการนําความรูจาก
งานวิจัยไปออกแบบงานวิจัยใหม  
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 Seminar – style analysis of theory and research in educational technology, with emphasis 
on the application of research knowledge to the design of further advanced research. 
 
472 574  สัมมนาการบริหารและการจัดการองคกรเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar in Administration and Management of Educational  
 Technology Organization) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห หลักการ และทฤษฎีสําหรับการวางแผน บริหารและจัดการองคกรเพื่อ
พัฒนาองคกรเทคโนโลยีการศึกษารูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับยุคสังคมฐานความรู เนนการศึกษากรณีตัวอยางและ
การพัฒนาแผนกลยุทธ 
 Seminar – style analysis of principles and theories in organizational planning, 
administration and management for the development of various educational technology organizations in a 
knowledge - based society.  Emphasis on, case studies and strategic plan development. 
 
472 575 สัมมนาการออกแบบพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5) 
 (Seminar in Design and Development of On-line Instructional Systems) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห และประยุกตทฤษฎีและงานวิจัยดานการออกแบบและพัฒนาการเรียน
การสอน ทฤษฎีการเรียนรูและการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส สําหรับการออกแบบ พัฒนา และประเมินผลระบบ 
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 Seminar – style analysis and applications of theory and research in instructional desin 
and development; learning theory and e-learning media design for the planning, development and 
evaluation of on-line instructional systems.  
 
472 576 สัมมนาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรูในองคกร 3(2-2-5) 
 (Seminar in Design and Development of Learning System in Organization) 
 สัมมนา ศึกษา วิเคราะห ทฤษฎีและหลักการเรียนรูในองคกร กระบวนการและกลยุทธการพัฒนา
บุคลากร  การจัดการความรู  เนนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรูในองคกร 
 Seminar – style analysis of theories and knowledge principles in an organization; process 
and strategies for personnel development, with a  emphasis on designing and develop learning technology 
in organization. 
 
472 577 การศึกษาอิสระดานเทคโนโลยีการศึกษา 3(0-0-9) 
 (Independent  Study in Educational Technology) 
 การศึกษาคนควาอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาเปนรายบุคคล
เพ่ือเตรียมทําวิทยานิพนธ 
 An independent study of specific topics in educational technology based on individual 
interest for doctoral dissertation preparation. 
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 (4)  รายวิชาที่ผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาอื่นตองลงทะเบียนเพิ่มเติม 
472 511 พ้ืนฐานหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 
 (Foundation in Curriculum and Instruction) 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับพ้ืนฐาน หลักการ แนวคิด และความเปนมาของหลักสูตร  
องคประกอบของหลักสูตรและการสอน การวางแผนพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผล 
หลักสูตร ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐาน หลักการ แนวคิดในการออกแบบการสอน รูปแบบการสอนแบบตางๆ และการ 
จัดการเรียนการสอนที่เปนระบบ เนนการบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 Study, analysis, and discussion of foundations, principles, and the development of 
curriculum and instruction; components of curriculum planning, implementation and evaluation; overview of 
various instructional systems and models, with an emphasis on integration and implementation of 
curriculum in teaching and learning. 
 
472 512 นโยบายทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 (Educational Policies and Professional Development) 
 ศึกษา วิเคราะห อภิปรายประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวางนโยบายการจัดการศึกษาใน
ปจจุบันในแงของเปาหมายการจัดการศึกษา โครงสรางการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
ในโรงเรียน 
 Study, analysis, and discussion of issues in educational policies and professional 
development; educational goals, structures, and staff development; implementation of educational policies 
in practice in schools. 
 

 (5) วิทยานิพนธ 
472 615 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 1)  มีคาเทียบเทา   48  หนวยกิต 
 (Doctoral  Dissertation) 
 เรียบเรียงวิทยานิพนธโดยมีสาระเกี่ยวของกับกลุมวิชาในหลักสูตรที่กอใหเกิดความรูใหมและมี 
คุณภาพสูง 
 Compose the thesis having contents concerning one group of courses in the curriculum 
so as to initiate new knowledge in high quality. 
 
472 616 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 2)  มีคาเทียบเทา    36  หนวยกิต 
 (Doctoral Dissertation) 
 เรียบเรียงวิทยานิพนธ  โดยมีสาระเกี่ยวของกับกลุมวิชาในหลักสูตรที่กอใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 Compose the thesis having contents concerning one group of courses in the curriculum 
so as to initiate academic and professional progress. 


