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ปรัชญา
การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรนาสู่ การสร้างสรรค์สังคมอย่างยัง่ ยืนและสันติ
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร มุ่งผลิตดุษฎีบณั ฑิต
ให้มีคุณลักษณะดังนี้
6.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
6.2 มีความรอบรู ้วธิ ี วทิ ยาการวิจยั และศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
สามารถใช้กระบวนการวิจยั สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม หลักสู ตร การจัดการเรี ยนรู้
และการนิเทศ
6.3 มีวธิ ี คิดอย่างเป็ นระบบ และเป็ นผูน้ าทางความคิดด้านการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร

ความมุ่งหมายของหลักสู ตรและลักษณะงานของผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร (หลักสู ตรปรับปรุ งพุทธศักราช
2553) มีจุดมุ่งเน้นพัฒนา ดุษฎีบณั ฑิต ให้มีความรู้ในศาสตร์ดา้ นวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร และมีศกั ยภาพ
ด้านการวิจยั สามารถใช้วธิ ี วทิ ยาทางวิชาการขั้นสู ง ในการเสาะแสวงหา ความรู้ การสร้างองค์ความรู้/
นวัตกรรมด้านหลักสู ตรการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการวิจยั ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในสาขาวิชาที่เป็ นประโยชน์
ต่อแวดลงวิชาการ ลักษณะงานของผูส้ าเร็ จ การศึกษาตามหลักสู ตรนี้ ได้แก่ งานในตาแหน่งผูส้ อน นักวิจยั
นักวิชาการ ผูบ้ ริ หารระดับสู งในหน่วยงานต่าง ๆ การฝึ กอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่าสาขาใดก็ได้ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสานักงานก.พ. รับรอง และมีคุณสมบัติทวั่ ไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กาหนดการเปิ ดสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2554 เป็ นต้นไป
ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาค และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวนนิสิต
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา และคาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ปี การศึกษา
จานวนนิสิต
2554
2555
2556
จานวนที่คาดว่าจะรับ
15
15
15
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็ จ
จานวนสะสม
15
30
45
งบประมาณ
ตลอดหลักสู ตรคนละ 300,000 บาท

2557
15
15
45

2558
15
15
45

ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสู ตร
1. จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 63 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ที่ตอ้ งเรี ยนตาม
ระบบทวิภาค ไม่นอ้ ยกว่า27 หน่วยกิต และปริ ญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
2. โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา
วิชาแกน
กลุ่ม ระเบียบวิธีวจิ ยั
กลุ่ม การพัฒนาหลักสู ตร
กลุ่ม พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์
วิชาเลือกเฉพาะด้ าน ไม่นอ้ ยกว่า
หมวดวิชา
ปริญญานิพนธ์
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 1
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 2
ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 3
รวมทั้งหมด ไม่ น้อยกว่า

จานวนหน่ วยกิต
21
9
9
3
6
จานวนหน่ วยกิต
36
12
12
12
63

หมวดวิชาแกน
กลุ่มระเบียบวิธีวจิ ัย 9 หน่วยกิต ให้เรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
วจ 701 วิธีวทิ ยาวิจยั ขั้นสู ง
RS 701 Advanced Research Methodology
วจ 702 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
RS 702 Seminar in Research and Curriculum Development
วจ 703 สถิติข้ นั สู งเพื่อการวิจยั
RS 703 Advanced Statistics for Research
กลุ่มการพัฒนาหลักสู ตร 9 หน่วยกิต ให้เรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
ลส 701 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสู ตร
CL 701 New Paradigm in Curriculum Development
ลส 702 การออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
CL 702 Design of Learning Process Management
ลส 703 ปฏิบตั ิการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
CL 703 Practicum in Research and Curriculum Development
กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
พต 701 วิถีการคิดเชิงตรรกะทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการ
วิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
BH 701 Logical Thinking Ways in Behavioral and Social Science for
Research and Curriculum Development

3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(2-2-5)

3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(0–6–3)

3(3–0–6)

หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้ าน ให้เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
จัดเป็ นกลุ่มความรู ้ ( Cognate area) เพื่อเสริ มสมรรถนะในการทาปริ ญญานิพนธ์ นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาตามความสนใจภายใต้คาแนะนาของประธานคณะกรรมการควบคุมการทาปริ ญญานิพนธ์
และลงทะเบียนได้เมื่อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาให้ความเห็นชอบหัวข้อปริ ญญานิพนธ์แล้ว
รายวิชากลุ่มความรู ้ในหลักสู ตรนี้ จาแนกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระเบียบวิธีวจิ ยั กลุ่มพัฒนาหลักสู ตร กลุ่ม
พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ดังนี้

กลุ่มระเบียบวิธีวจิ ัย
วจ 801 การทดสอบและการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา
RS 801 Testing and Educational and Psychological Measurement
วจ 802 หลักการวิจยั และพัฒนาเพื่อการพัฒนาหลักสู ตร
RS 802 Research and Development for Curriculum Development
วจ 803 การออกแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพขั้นสู ง
RS 803 Advanced Qualitative Research Design
วจ 804 การออกแบบงานวิจยั เชิงปริ มาณขั้นสู ง
RS 804 Advanced Quantitative Research Design
วจ 805 การวิจยั ประเมินและการประเมินอภิมาน
RS 805 Evaluation Research and Meta - evaluation
วจ 806 การคิดสะท้อนในการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
RS 806 Reflection in Curriculum Development
กลุ่มการพัฒนาหลักสู ตร
ลส 801 สัมมนาการวิจยั นวัตกรรม เทคโนโลยีของหลักสู ตร
CL 801 Seminar in Technology Innovation Research of Curriculum
ลส 802 สัมมนาสื่ อและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
CL 802 Seminar in Media and Innovation in Learning Process and Management
ลส 803 สัมมนาการบริ หารงานวิชาการและการนิเทศ
CL 803 Seminar in Academic Administration and Supervision
ลส 804 สัมมนาการวิจยั นวัตกรรมหลักสู ตร
CL 804 Seminar in Curriculum Innovation Research
ลส 805 สัมมนาประเด็นปัจจุบนั และแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสู ตร
CL 805 Seminar in Current Issues and Trends in Curriculum Development
ลส 806 สัมมนาการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
CL 806 Seminar in Learning Process Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2–2–5)

กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
พต 801 การวางแผน และการจัดการความรู้
BH 801 Planning and Knowledge Management
พต 802 นวัตกรรมการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
BH 802 Communication Innovation for Education
พต 803 ภาวะผูน้ าทางการศึกษาและเครื อข่าย การเรี ยนรู้ทางสังคม
BH 803 Leadership in Educational and Social Learning Network
พต 804 บริ บททางสังคมและจิตวิทยาเพื่อการออกแบบการพัฒนาหลักสู ตร
BH 804 Social and Psychology Context for Curriculum Development Design
หมวด ปริญญานิพนธ์ ให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น 3 ช่วงระยะเวลา จานวน 36 หน่วยกิตดังนี้
ปพ 991 ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 1
DE 991 Doctoral Dissertation 1
ปพ 992 ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 2
DE 992 Doctoral Dissertation 2
ปพ 993 ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 3
DE 993 Doctoral Dissertation 3

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2–2-5)
3(2–2-5)

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วจ 701 วิธีวทิ ยาวิจยั ขั้นสู ง
3(3–0–6)
ลส 701 กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสู ตร
3(3–0–6)
พต 701 วิถีการคิดเชิงตรรกะทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการวิจยั และพัฒ3(3–0–6)
นา
หลักสู ตร
รวม
9 หน่ วยกิต
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วจ 702 สัมมนาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
3(2–2–5)
วจ 703 สถิติข้ นั สู งเพื่อการวิจยั
3(2–2–5)
ลส 702 การออกแบบกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
3(2–2–5)
รวม
9 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ลส 703 ปฏิบตั ิการเพื่อการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
ลงทะเบียนเรี ยนในหมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน 2 รายวิชา

3(0–6–3)
6 หน่วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพ 991 ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 1

12 หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปพ 992 ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 2

12 หน่วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปพ 993 ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตนิพนธ์ 3

12 หน่วยกิต

เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน มีให้เพียงพอสาหรับ
นิสิต มีอาจารย์พิเศษซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อขอความร่ วมมือในการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม
ห้ องสมุด
ใช้ตารา วารสาร และเอกสารวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่มีอยูใ่ นสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งสื บค้นจากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
ดาเนินการจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการประจาตัวนิสิต เพื่อให้คาแนะนา คาปรึ กษาทางการศึกษา การ
ค้นคว้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และร่ วม
ปฏิบตั ิงานตามที่นิสิตสนใจ ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั ของนักศึกษารวมทั้งจัดโครงการ
บริ การวิชาการ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่ งเสริ มประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต

