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หมวดที่ 1   
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Curriculum  
        and Instruction 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย    ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
        ชื่อย่อ : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction) 
   ชื่อย่อ : Ph.D. (Curriculum and Instruction) 

3. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  (หลักสูตรนี้ไม่ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

 3.1 หลักสูตรแบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยให้ทำดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
3.2 หลักสูตรแบบ 2.1 แบบเรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. โครงสร้างหลักสูตร 
4.1 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1   
เน้นการวิจัยโดยให้ทำดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำ

กิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไม่นับหน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ - 
2. หมวดวิชาเลือก ไม่นับหน่วยกิต 
3. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

รวม 48 หน่วยกิต 
   

4.2 โครงสร้างหลักสูตรแบบ 2.1  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยการทำดุษฎี

นิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยผู้เข้า
ศึกษาต้องทำดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต ดังนี้ 
   

 หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเลือก ไม่นับหน่วยกิต 
3. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

รวม 48 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน* 
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน 

ไม่นับหน่วยกิต 
 

* หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
 

 
 

5. แผนการจัดการเรียนการสอน   
 5.1 หลักสูตรแบบ 1.1  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ ED42301 ดุษฎีนิพนธ์ 8 

รวม 8 



ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ ED42301 ดุษฎีนิพนธ์ 8 

รวม 8  

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ ED42301 ดุษฎีนิพนธ์ 8 

รวม 8  
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ ED42301 ดุษฎีนิพนธ์  8 

รวม 8  
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ ED42301 ดุษฎีนิพนธ์  8 

รวม 8 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ ED42301 ดุษฎีนิพนธ์  8 

รวม 8  
 

5.2 หลักสูตรแบบ 2.1  

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

บังคับ ED42101 ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3 
ED42102 ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3 
ED42103 ทฤษฎีการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมสมัย 3 

เสริมพ้ืนฐาน ED42001 การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร - 
รวม 9 นก. 

 
 



ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

บังคับ ED42104 การสัมมนาดุษฎีบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอน 3 

เสริมพ้ืนฐาน ED42002 การเรียนรู้กับการพัฒนาการเรียนการสอน - 

รวม 3  

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน ED42003 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ - 
ดุษฎีนิพนธ์ ED42302 ดุษฎีนิพนธ์ 4 

รวม 4 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ ED42302 ดุษฎีนิพนธ์  8 

รวม 8  
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ ED42302 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวม 12  
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์ ED42302 ดุษฎีนิพนธ์  12 

รวม 12  
  
 


