หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ชื= อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
บัณฑิตวิทยาลัย
1. ชื= อหลักสู ตร
ภาษาไทย
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction
2. ชื= อปริญญาบัตร
ชืFอเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสู ตรและการสอน)
ชืFอย่อ (ภาษาไทย) ปร.ด. (หลักสู ตรและการสอน)
ชืFอเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)
ชืFอย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Curriculum and Instruction)
3. วิชาเอกหรื อความเชี=ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
เป็ นผูเ้ ชีFยวชาญในด้านหลักสู ตรและการสอนในทุกระดับ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ= รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตทีFเรี ยนตลอดหลักสู ตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
(1) แผน 1 เน้นการทําวิจยั
แบบ 1.1 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทําวิจยั
แบบ 2.1 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ศึกษารายวิชาเพิFมเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ ย
กว่า 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิFมเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ ย
กว่า 81 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาทีใ= ช้ เป็ นหลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติทีFสามารถใช้ภาษาไทยสืF อสารในการเรี ยนการสอนได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื=น เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยทีFจดั การเรี ยนการสอน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา เป็ นการให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.6 การเขียนดุษฎีนิพนธ์ สามารถเขียนเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 สถานภาพของหลักสู ตร เป็ นหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2559 ซึF งกําหนดเปิ ดดําเนินการสอน ในภาคการศึกษาทีF
1 ปี การศึกษา 2559
6.2 การพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
คณะกรรมการวิช าการได้พิ จ ารณากลันF กรองหลัก สู ต รในการประชุ ม คณะกรรมการวิช าการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครัXงทีF 4 / 2559 เมืFอวันทีF 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครัXงทีF 2/2559 เมืFอ
วันทีF 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 .
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม= คี ุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิ ตวิทยาลัย คาดว่า หลักสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน จะได้รับการเผยแพร่
หลักสู ตรทีFมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใน 2 ปี หลังเปิ ดดําเนินการ
สอน
8. อาชีพทีส= ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
เมืFอสําเร็ จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชี พเป็ นครู ผูส้ อน ทีFปรึ กษา อาจารย์ประจําสถาบันอุดมศึกษา
นักวิชาการ และนักวิจยั ด้านการศึกษา

ผังโครงสร้ างหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
(1)

แผน 1 เน้นการทําวิจยั
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
หมวดวิชาเสริ มพืXนฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต N/C)
แบบ 1.1 สําหรับผูท้ ีFสาํ เร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท
48 หน่วยกิต

แบบ 1.2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
72 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

หมวดดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต

หมวดดุษฎีนิพนธ์
72หน่วยกิต

(2)

แผน 2 ศึกษารายวิชาและทําวิจยั
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
หมวดวิชาเสริ มพืXนฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต N/C)
แบบ 2.1 สําหรับผูท้ ีFสาํ เร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท
51 หน่วยกิต

แบบ 2.2 สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
81 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
และหมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)

หมวดดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต

หมวดดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต

