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สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาเอก 

 

20904 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัศกึษาศาสตร ์  

 Concepts and Theories Related to Education  

    แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัศกึษาศาสตร ์ ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคดิทฤษฎทีางการศกึษา 

ทีส่ าคญั การวเิคราะหป์ระวตั ิ ปรัชญา แนวคดิ และพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สงัคมทีม่ผีลตอ่การพัฒนามนุษยท์กุดา้น   

การเชือ่มโยงหลกัการทางการศกึษาทัง้ทีเ่ป็นฐานคดิสากลและฐานคดิวถิไีทย การวพิากษ์แนวโนม้และท านายภาพระบบ 

ของการจัดการศกึษาไทยและสากล เนน้การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหภ์าพรวมของการจัดการศกึษาของประเทศ รวมทัง้

คณุธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

20905 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงู  

 Advanced Research Methodology  

    ระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยทางการศกึษา มุง่เนน้การวจัิยทีม่คีวามเป็นสหวทิยาการ การวจัิยแบบผสมระหวา่ง

การวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงินโยบาย  การออกแบบการวจัิยเชงิทดลองเพือ่ศกึษาอทิธพิล

ปฏสิมัพันธแ์ละอทิธพิลจากตัวแปรก ากับ การวจัิยศกึษาความสมัพันธเ์ชงิสาเหตเุพือ่พัฒนาและหรอืตรวจสอบความตรงของ

โมเดล การวจัิยระยะยาว การวจัิยเชงิประเมนิ การวเิคราะหเ์นื้อหาเพือ่การวจัิย การวเิคราะหต์วัแปรพหนุาม การเลอืกใชส้ถติิ

ขัน้สงูเพือ่การวจัิย การสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และการประเมนิคณุภาพงานวจัิย 

20997 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติศกึษาศาสตร ์  

 Doctoral Professional Experience in Education  

    วสิยัทศันข์องนักการศกึษา การวเิคราะหแ์ละจัดการระบบการศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม 

และมทีศันคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธ ์การพัฒนาทักษะ 

การแกปั้ญหาทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

22902 สมัมนาประเด็นทางหลกัสตูรและการสอน  

 Seminar on Issues Related to Curriculum and Instruction  

   ภาพรวมสาระทางหลกัสตูรและการสอน ลักษณะของประเด็นเนือ้หาสาระทางหลักสตูรและการสอน  

หลกัการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นทางหลักสตูรและการสอน แนวทางการประยกุตแ์ละพัฒนาทฤษฎแีละ 

หลกัการทางหลกัสตูรและการสอน 
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22996 ดษุฎนีพินธ ์ (หลกัสตูรและการสอน)  

 Dissertation  

    การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนดกรอบ

แนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบการวดัตัวแปรและการพัฒนา

เครือ่งมอืวจิัย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท ารายงาน แนวคดิและโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้ง

เครือ่งมอืวจิัย ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวมรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุป 

อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวจิัยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานการวจิัย

ฉบับสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

23902 สมัมนาประเด็นและปญัหาเพือ่การวจิยัทางการบรหิารการศกึษา 

 Seminar on Problems and Issues Related to Research in Educational Administration 

 การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหป์ระเด็นปัญหาทางการบรหิารการศกึษาในองคก์ารทางการศกึษาตามความสนใจ 

เพือ่นาไปสูก่ารทาวจัิย การประยกุตใ์ชห้ลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางการบรหิารการศกึษาในการทาวจิัย การประยกุตใ์ช ้

และการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หมท่างการบรหิารการศกึษาดว้ยการทาวจัิย การสงัเคราะหแ์นวทาง การศกึษาวจัิย 

เพือ่การแกปั้ญหาการบรหิารในองคก์ารทางการศกึษา นวตักรรมการวจัิยทางการบรหิารการศกึษา แนวทางการศกึษา 

การวจิัยและแผนการวจิัยของบคุคล การจัดทากรอบแนวคดิเพือ่การวจิัย และเคา้โครงการวจิัย 

23905 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงูเพือ่การวจิยัทางการบร ิหารการศ ึกษา 

 Advanced Research Methodology Related to Research in Educational Administration 

 ระเบยีบวธิวีจิัยขั ้นสงูเพือ่การวจัิยทางการบรหิารการศกึษา มุง่เน ้นการวจิัยทีม่คีวามเป็นสหวทิยาการ การวจิัย  

แบบผสมผสานระหวา่งการวจัิยเช ิงปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงินโยบาย การออกแบบการวจัิยเชงิทดลอง 

เพือ่ศกึษาอทิธพิลปฏสิมัพันธแ์ละอทิธพิลจากตวัแปรกากบั การวจัิยศกึษาความสมัพันธเ์ชงิสาเหตเุพือ่พัฒนาและหรอื 

ตรวจสอบความตรงของโมเดล การวจิัยระยะยาว การวจัิยปฏบิัตกิารแบบมสีว่นร่วมการวจัิยเชงิประเมนิ การวเิคราะหเ์นือ้หา 

เพือ่การวจิัย การวเิคราะหต์วัแปรพหนุาม การเลอืกใช ้สถติขิั ้นสงูเพือ่การสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณ และการประเมนิ 

คณุภาพงานวจิัย 

23911 การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษท์ฤษฎทีางการบรหิารการศกึษา 

 Critical Analysis on Theories in Educational Administration 

  หลกัการ แนวคดิ และเทคนคิในการวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์เกีย่วกบัพัฒนาการของทฤษฎ ี

การบรหิารและการบรหิารองคก์ารทางการศกึษา หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการบรหิารองคก์ารทางการศกึษา 

การบรหิารงานวชิาการ และหลักการ แนวคดิ และทฤษฎกีารบรหิารองคก์ารสมัยใหม่กบัการประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารทาง

การศกึษา นวตักรรม เครือ่งมอื และเทคโนโลยกีารบรหิารกบัการประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารทางการศกึษา 
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23996  ดษุฎนีพินธ ์(บรหิารการศกึษา)  

 Dissertation  

 การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนดกรอบ

แนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจิัยในดา้นการก าหนดกลุม่ตวัอย่าง การออกแบบ การวัดตวัแปร 

เครือ่งมอืวจิัย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล และจัดท าโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้งเครือ่งมอืวจิัย ตรวจสอบ

คณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวมรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การสรุป อภปิรายผล และ

ขอ้เสนอแนะ และเสนอร่างบทความวจิัยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานการวจิัยฉบบัสมบรูณ์ ตลอดจน

การเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์ 

 ส าหรับดษุฎนีพินธ ์48 หน่วยกติ (แบบ 1.1) นอกจากค าอธบิายขา้งต ้นแลว้คณุภาพของดษุฎนีพินธต์อ้งได ้

นวตักรรมตน้แบบทีส่ามารถน าไปประยุกตใ์ช ้ในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิและก าหนดใหม้กีารเผยแพร่ผลงาน  

ดษุฎนีพินธใ์นระดบันานาชาต ิ 

23999  สมัมนาเข ้มเสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติทางการบรหิารการศกึษา  

 Doctoral Professional Experiences in Educational Administration  

 วสิยัทศันข์องนักบรหิารการศกึษา การวเิคราะหแ์ละจัดการระบบการศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้ ีบคุลกิภาพที่

เหมาะสม และมเีจตคตคิตทิีด่ตีอ่วชิาชพีบรหิารการศกึษา การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี เพือ่พัฒนาคณุภาพ

การศกึษา การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธ ์การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี การวางแผน และการบรหิารเชงิกลยุทธ ์

รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีบรหิารการศกึษา  

24902 สมัมนาประเด็นทางการประเม ินการศ ึกษา 

 Seminar on Issues Related to Educational Evaluation 

 ภาพรวมสาระทางการประเมนิการศกึษา ลกัษณะของประเด็นเนือ้หาสาระทางการประเมนิการศกึษา หลกัการ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีทางการประเมนิการศกึษา การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการประยุกตใ์ช ้ความรู ้ทางการประเมนิการศกึษา 

24996 ดษุฎนีพินธ ์ (การประเมนิการศกึษา) 

 Dissertation 

 การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนดกรอบ

แนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบการวดัตัวแปรและการพัฒนา

เครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท ารายงาน แนวคดิและโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้ง

เครือ่งมอืวจิัย ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวมรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุป 

อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวจิัยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานการวจิัย

ฉบับสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

25902 สมัมนาประเด็นทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 Seminar on Issues Related to Guidance and Psychological Counseling 

 จติวทิยาเพือ่การแนะแนวและการปรกึษา หลกัการและแนวคดิทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

ทฤษฎแีละทักษะการปรกึษาเชงิจติวทิยารวมทัง้ทฤษฎกีารปรกึษาครอบครัวเครือ่งมอืและกจิกรรมทางการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยา การบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และการประยุกตใ์ชค้วามรูท้างการแนะแนว 

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25996 ดษุฎนีพินธ ์(การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) 

 Dissertation  

     การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนดกรอบ

แนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบการวดัตัวแปรและการพัฒนา

เครือ่งมอืวจิัย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท ารายงาน แนวคดิและโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้ง

เครือ่งมอืวจิัย ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวมรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุป 

อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวจิัยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานการวจิัย

ฉบับสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

26902 สมัมนาประเด็นทางการศกึษานอกระบบ  

 Seminar on Issues Related to Nonformal Education  

    ภาพรวมสาระทางการศกึษานอกระบบ ประเด็นสาระทางหลักการ แนวคดิ ทฤษฎแีละการประยกุตใ์ชก้ารศกึษา

นอกระบบ  การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูท้างการศกึษานอกระบบ 

26996 ดษุฎนีพินธ ์(การศกึษานอกระบบ)  

 Dissertation  

    การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนดกรอบ

แนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบการวดัตัวแปรและการพัฒนา

เครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท ารายงาน แนวคดิและโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้ง

เครือ่งมอืวจิัย ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวมรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุป 

อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวจิัยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานการวจิัย

ฉบับสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

27902 สมัมนาประเด็นทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  

 Seminar on Issues Related to Educational Technology and Communications 

    องคค์วามรูใ้นขอบขา่ยสาระทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระทาง

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ประเด็นเนือ้หาสาระตามขอบขา่ยสาระทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การวเิคราะห์

และสงัเคราะหป์ระเด็นทีส่อดคลอ้งกบัหลักการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การ

ประยกุตค์วามรูท้างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาไปใชก้ับการบรหิาร วชิาการ และการบรกิาร ในระบบโรงเรยีน นอก

โรงเรยีนและตามอธัยาศยั 

27996 ดษุฎนีพินธ ์(เทคโนโลยแีละการสือ่สาร)  

 Dissertation  

     การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนดกรอบ

แนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบการวดัตัวแปรและการพัฒนา

เครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท ารายงาน แนวคดิและโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้ง

เครือ่งมอืวจิัย ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวมรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุป 

อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวจิัยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานการวจิัย

ฉบับสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์
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28902 สมัมนาประเด็นทางการศกึษาทางไกล  

 Seminar on Issues Related  to Distance Education    

     หลกัการ ทฤษฎ ีรูปแบบและขัน้ตอนการจัดการศกึษาทางไกล ระบบสือ่การศกึษาทางไกล การบรกิารสนับสนุน

ผูเ้รยีนในระบบการศกึษาทางไกล กลุม่เป้าหมายหรอืผูเ้รยีนในระบบการศกึษาทางไกล บทบาทหนา้ทีข่องผูส้อน การบรหิาร

จัดการ การตดิตามประเมนิผลการจัดการศกึษาทางไกลและการตดิตามประเมนิผลผูเ้รยีน ความส าคญัของการศกึษาทางไกล

ตอ่การศกึษาตลอดชวีติ ตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ตอ่การพัฒนาชมุชนและสงัคมและตอ่การพัฒนาประเทศ การ

วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูด้า้นการศกึษาทางไกล 

28996 ดษุฎนีพินธ ์(การศกึษาทางไกล)  

 Dissertation  

    การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนดกรอบ

แนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง การออกแบบการวดัตัวแปรและการพัฒนา

เครือ่งมอืวจิัย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท ารายงาน แนวคดิและโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้ง

เครือ่งมอืวจิัย ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวมรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุป 

อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวจิัยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานการวจิัย

ฉบับสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์
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