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วิชาเอกของหลักสูตร
1. การศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
2. การศึกษาปฐมวัย
จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรน่าสนใจ มีความกว้างขวาง ลึกและครอบคลุมในศาสตร์ มีความทันสมัย มีคุณภาพ เหมาะสม
กับ สภาพสั งคมปั จ จุ บั น มีความต่อเนื่ องและมีการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นหลั กสู ตรที่จะช่ว ย
ยกระดับวิชาชีพทางการศึกษา ช่วยพัฒนางานในอาชีพให้ก้าวหน้า ยกระดับการศึกษาของผู้เข้าศึกษา ทาให้
เกิดความลุ่มลึกในศาสตร์ทางการศึกษาและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ รวมทั้งใช้เวลาในการศึกษาน้อย
ประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งนิสิตทุกคนจะได้ไปศึกษาระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัย
ในการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง
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อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ครู
2. ศึกษานิเทศก์
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
4. ผู้บริหารการศึกษา
5. นักวิจัยการทางการศึกษา
6. นักวิชาการทางการศึกษา
7. ผู้นาชุมชน นักพัฒนาการทางการศึกษา
8. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
9. นักวัดผลและประเมินผลและนักวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
10. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและนักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
11. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
12. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักฝึกอบรมบุคลากร
13. นักพัฒนาหลักสูตร
14. ผู้จัดการเรียนรู้ศูนย์เด็กปฐมวัย
15. ผู้ประกอบกิจการทางการศึกษา
16. อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ในระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
1. สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
1.1 สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรือ
เทียบเท่า มีประสบการณ์ในการทาปริญญานิพนธ์หรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต หรือ
1.2 สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ในการทาสารนิพนธ์หรือมีผลงานทาปริ ญญานิพนธ์ หรือมีผลงานวิจัยจากศึกษารายวิชาต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการวิจัยในระดับปริญญาโทที่ต่อเนื่องกันไปในหัวข้อเดียวกันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดย
ผลงานวิจั ย ต้อ งผ่ านการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตร ทั้ง นี้ให้ ถื อว่า เป็น ผู้ มีประสบการณ์
ในการวิจัยน้อย ซึ่งนิสิตจะต้องศึกษารายวิชาเกี่ยวกับการวิจัยตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00
1.3 กรณีผู้ที่สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า

3
สาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปริญญาทางด้านการศึกษา จะต้อง
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา หรือต้องมีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารยืนยันมีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการไม่ต่ากว่าระดับ 7หรือ
เทียบเท่า หรื อเป็น ผู้บั งคับบั ญชา ผู้ บริ หารงาน หั วหน้า หรือผู้ บริหารโครงการที่ปฏิบัติประสบการณ์นั้นๆ
อย่างน้อย 2 คน
- มีผลงานวิจัยทางการศึกษา (100 %) โดยผลงานวิจัยต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คุณสมบัติตามข้อ 1.3 ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการศึกษา และจะต้องศึกษา
รายวิชาเกี่ยวกับการศึกษา ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
1.4 ในกรณีผู้ที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการศึกษาของสาขาวิชาอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีความประสงค์จะโอนย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ต้ อ งผ่ า นการศึ ก ษารายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ รายวิ ช าทาง
การศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
- มีประสบการณ์ในการทาปริญญานิพนธ์หรือมีผลงานวิจัยทางการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
มีผลงานในการทาสารนิพนธ์หรือผลงานวิจัยทางการศึกษาจากศึกษารายวิชาต่างๆ ที่ต่อเนื่องกันรวมกันแล้วตั้งแต่
6 หน่วยกิต ขึ้นไป หรือผลงานวิจัยทางการศึกษาอื่นๆที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับหรือ
จากผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาอย่างน้อย 2 คน
- เป็ น ผู้ แ สดงความประสงค์ จ ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
- ได้รับความเห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2. มีความประพฤติดี
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
รางวัลเชิดชูเกียรติ (ถ้ามี)
ศิษย์เก่าดีเด่น (ถ้ามี)
-
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แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
วกจ 801
วกจ 802

ชื่อวิชา
หมวดวิชาแกน
6 หน่วยกิต
สัมมนาประเด็นปัญหาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนา
สัมมนาปัญหาและการวิจัยทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนา
รวมจานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
วกจ
วกจ

รหัสวิชา
วกจ 921
วกจ 922
วกจ 923

ชื่อวิชา
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-2 และปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์ 1
ปริญญานิพนธ์ 2
ปริญญานิพนธ์ 3
รวมจานวนหน่วยกิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 02 – 469 5000 ต่อ 15505
Website: www.edu.swu.ac.th

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
หน่วยกิต
12
12
12
36

