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ค  ํา  น  ํา

 คูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2561 

จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผูสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปดสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการวางแผนการศึกษาของนิสิตใหม ซึ่งจําเปน

ตองเขาใจโครงสรางของหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับรายวิชาในหมวดตางๆ ในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา 

หากนิสิตมีขอสงสัยหรือมีปญหาเกี่ยวกับการศึกษาจะตองปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา 

ประจําคณะหรือเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย และควรเก็บรักษาคูมือหลักสูตรเลมนี้ ไวตลอดระยะเวลา 

ที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเลมนี้ 

คงเปนประโยชนตอนิสิต คณาจารย และผูสนใจทุกทาน

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิงหาคม 2561
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 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย

ก
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 6.  รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข

เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา”

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
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 7. ฟารมมหาวทิยาลยั เปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน

ที่จะเผยแพรแกชุมชน

 8.  สถานวีิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถ่ี 102.25 MHz 

พืน้ทีท่ีส่ามารถรับฟงไดม ี7 จงัหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มกุดาหาร และสกลนคร

 9.  โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถ่ิน

ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 10. ศนูยบรรพชวีนิ ศกึษาวจิยัซากดึกดําบรรพไดโนเสารทีค่นพบเปนจาํนวนมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา

 11.  ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเล้ียงไหม

ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12.  ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ 

การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค

 13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับท่ีพักอาศัยของ

อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต

ค
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ง

ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1)  จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2)  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4)  อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีมุงม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับวิทยาการท่ีเปนสากลให เ กิดความงอกงามทางสติปญญา สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”  หมายถึง  ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง  ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง

ใบเสมา หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตนุาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ

แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 “ตราโรจนากร”  หมายถึง  สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
 ตราโรจนากรมอีงคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมสีญัลักษณขององคพระธาตนุาดนู ดานลางมสีรุยิรังสีทีแ่ผขึน้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร (RN) ชั้น 2 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท :  043-754412-3, 043-754333 ตอ 2012, 2013, 2014, 2015
โทรสาร :  043-754412-3
Website :  http://grad.msu.ac.th

จ

และความเปนสากลภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได”

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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โครงสรางการบร�หาร

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย

	 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ	จึงต้อง

มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน

ประสานและสนับสนุน	ได้แก	สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย

และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งมี	 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ดังนั้น	 บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

ผู้บริห�ร
	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	 เทอดทูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.โสภา	 แคนสี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายบริหาร
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายวิชาการ

กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
	 นางพิกุลศิลป์	 งามสูงเนิน	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการพิเศษ
	 นางกนกนวล	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสุภาภัทร	 บุตรไทย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวณัฏวรรณ์	 จันทะพิมพ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางลภัสรดา	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวสุพัตรา	 ตั้งวิเชียร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 นายอนุสิษฐ์	 จันทร์หอม	 พนักงานขับรถ

กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
	 นางศรินทร์ยา	 เกียงขวา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 นางวิชชุลดา	 ลดาวัลย์	 นักประชาสัมพันธ์
	 นายจักรกฤษณ์	 บุญสีลา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท	 สีหาบุญมี	 นักวิชาการศึกษา
	 นางอุบลรัตน์	 ป้านภูมิ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวศิริจรรยา	 ใจการ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสุนทรี	 เซ็นเมืองปัก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาววรรณวิษา	 ปินะสา	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สมนึก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	 องค์วรรณด	ี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุมัทนา	 กลางคาร	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา
	 	 	 และกิจการพิเศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

กลุ่มงานบริหาร
	 นางกนกนวล		 นรินยา		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสุภาภัทร		 บุตรไทย		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวณัฏวรรณ์		 จันทะพิมพ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวลภัสรดา		 ชัยประสิทธิ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการ
	 นายวัฒนชัย	 สร้อยดั้น	 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริการการศึกษา
	 นางศรินทร์ยา		 เกียงขวา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร	์ชำานาญการ
	 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย	์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 นายจักรกฤษณ์		 บุญสีลา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท		 สีหาบุญม	ี	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางภัทรวรรธน์	 ชนพัฒน์จิรโชติ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการพิเศษ
	 นางอุบลรัตน์		 ป้านภูม	ิ	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางสาวศิริจรรยา		 ใจการ		 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาววัลภา	 โชคบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉ
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หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

 ภาษาอังกฤษ   : Doctor of Education Program in Educational Administration and Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)

   (ชื่อยอ) : กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)

 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม) : Doctor of Education (Educational Administration and Development) 

  (ชื่อยอ) : Ed.D. (Educational Administration and Development)

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา
หลักสูตร (หนวยกิต)

แบบ 2.1

1. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา

   1.1 วิชาบังคับ

   1.2 วิชาเลือก

2. หมวดประสบการณวิจัย

   2.1 วิทยานิพนธ

24 

18

6

36

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 60

หมายเหตุ 

 1.  นสิติทีไ่มสาํเรจ็ปรญิญามหาบณัฑติทางการศกึษาหรอืประกาศนยีบตัรบณัฑิตทางการศกึษา ตองเรยีนรายวชิาทางการศกึษาเพิม่อกี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

 2.  นิสิตที่ไมสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาและตองเรียน

รายวิชาทางการบริหารการศึกษาเพิ่มอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด

 3.  นิสิตตองผานประสบการณการศึกษาดูงานทางดานการบริหารการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
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รายวิชา
 1)  หมวดวิชาเฉพาะ 

  1.1 วิชาเอกบังคับ จํานวน 18 หนวยกิต ดังนี้

0511 901  สัมมนานโยบายและยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ  3(3-0-6)

 การศึกษา

 Seminar on Policy and Strategy for Educational Quality   

 Development   

0511 902  สมัมนาหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบตัทิางการบริหาร 3(3-0-6

 และพัฒนาการศึกษา

 Seminar on Principle, Theory and Practice in 

 Educational Administration and Development

0511 903  สัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  3(3-0-6)

 Seminar on Educational Resources Administration

0511 904  สัมมนาการบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู  3(3-0-6)

 Seminar on Academic Administration and Learning 

 Management 

0511 905  สัมมนาภาวะผูนําทางการศึกษา   3(3-0-6)

 Seminar on Educational Leadership 

0511 906  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการศึกษาขั้นสูง  3(3-0-6)

 Advance Research Methodology and Educational 

 Statistics

 

  1.2 วิชาเลอืก จาํนวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ โดยใหเลอืกเรยีน

จากรายวิชาตอไปนี้

0511 907  การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  3(90)

 Practical Training in Educational Administration 

 Profession

0511 908  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6)

 Seminar on Research and Development in Educational 

 Administration

0511 909  สัมมนาการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ  3(3-0-6

 Seminar on Educational Administration and 

 Management  by Government

0511 910  การวิจัยปฏิบัติการขั้นสูง  3(3-0-6

 Advanced Action Research

0511 911  วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา  3(3-0-6

 Qualitative Research in Education

 

 2.  หมวดประสบการณวิจัย จํานวน 36 หนวยกิต

0511 999  วิทยานิพนธ  36 หนวยกิต

 Thesis
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

0511 903 สัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  3(3-0-6)

 Seminar on Educational Resources Administration

 วิเคราะห สังเคราะห วิพากษ แนวคิด หลักการ และประเด็น

เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา การบริหาร

งานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุ การบริหารงานอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดลอม การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการการศึกษา

 Synthesis, analysis, concepts, principles, and issues 

related to the development of educational resource management, 

human resources management business affairs administration, 

finance and Procurement, Building and Environment Management 

Raising resources for educational administration

 

0511 904  สัมมนาการบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)

 Seminar on Academic Administration and Learning 

 Management 

 วิเคราะห สังเคราะห วิพากษ แนวคิด หลักการ และประเด็น

ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถาน

ศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผล

การเรียนรู การนิเทศเพ่ือพัฒนาครู การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอม

เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารและการเรียนรู การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อใหรู จักการจัดการและคิดเปน 

การบริหารจัดการใหเกดิการพัฒนาทกัษะชีวติของผูเรียน การบริหารจัดการ

ใหเกิดการดูแลชวยเหลือผูเรียน การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและ

ความเปนเลิศ หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในและภายนอก

 Synthesis, analysis, concepts, principles and issues 

related to academic administration; curriculum development; 

instructional management and supplemental teaching; 

measurement and evaluation of learning; supervision for teacher 

development; management of learning resources and environment 

to promote learning management; innovation and information 

technology for management and learning management; 

management of extra-curricular, activities student activities 

to develop learners’ potential for management and thinking; 

management of life skills development of learners; management 

of care for students; academic administration for quality and 

excellence; principles and processes in educational quality 

assurance, Internal and external quality assurance

1. หมวดวิชาบังคับ จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต

0511 901 สัมมนานโยบายและยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)

 คุณภาพการศึกษา 

 Seminar on Policy and Strategy for Educational 

 Quality Development 

 วิเคราะห สังเคราะห วิพากษ แนวคิด หลักการ และประเด็นที่

เกี่ยวของกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ปญหาและแนวโนมของการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศกึษาใหสอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตริวมทัง้แผน

พัฒนาการศึกษาชาติ

 Synthesis, analysis discusses concepts, principles, 

and issues related to social, economic, political, Legal related to 

education and the school administrators; problems and trends of 

educational administration in Thailand and Abroad, to plan and 

formulate strategy to improve the quality of school administration

0511 902  สัมมนาหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติทางการ  3(3-0-6)

 บริหารและพัฒนาการศึกษา

 Seminar on Principle, theory and Practice in 

 Educational Administration and Development.

 วิเคราะห สังเคราะห วิพากษ หลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ

ทางการบรหิารและพฒันาการศกึษา การบรหิารความเสีย่ง การจดัการความ

ขัดแยง การจัดการความรูเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา ความสัมพันธ

ระหวางสถานศกึษากบัชมุชนและทองถิน่ สภาพปจจบุนั ปญหาและแนวโนม

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 Synthesis, analysis, principles, theories and practices in 

educational administration and development; Risk management; 

knowledge management related school administration; Conflict 

management; the relationship between school and community 

and local; Current situation, problems and trends education 21st 

century
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0511 905  สัมมนาภาวะผูนําทางการศึกษา 3(3-0-6)

 Seminar on Educational Leadership

 วิเคราะห สังเคราะห วิพากษ แนวคิด หลักการ และประเด็นที่

เกีย่วของกับภาวะผูนาํ จติวญิญาณ อดุมการณของผูบรหิาร พฤตกิรรมผูนาํ 

ผูนาํการเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลงของโลกและสงัคม ความเปนผูบรหิาร

มืออาชีพ ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพื่อนรวมงาน คุณธรรม และจริยธรรม

ของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยสุจริต และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด

 Synthesis, analysis, concepts, principles and issues 

related to leadership, the spirit, administrator ideology, 

leader behavior, change leader; the change of the world and 

society; professional administrator; Interaction and co-worker 

development; moral and ethics of the school administration 

profession; good governance; honesty and the code of teachers 

council of thailand

 

0511 906  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advance Research Methodology and Educational 

 Statistics

 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา การวิจัยแบบ

ผสมผสาน วิธีวิทยาการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางสถิติ

ในการวิเคราะหขอมูล เทคนิคการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัย การใช

โปรแกรมคอมพวิเตอรเพือ่การวเิคราะหขอมลูในการวจิยัเพือ่พฒันาวชิาชพี

 Advanced research methodologies in education; 

mixed research methodology; techniques for data collection; 

statistical methods for data analysis; research document synthesis 

techniques; computer programs for analyze data in research for 

professional development

3. วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากรายวิชา

ตอไปนี้

0511 907  การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(90)

 Practical Training in Educational Administration 

 Profession

 ฝกปฏบิตักิารทางการบรหิารการศกึษาในสถานศกึษาและหนวย

งานทางการศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

 Practice in educational administration in the schools 

and educational institutions best practice

0511 908  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)

 Seminar on Research and Development in 

 Educational Administration

 วิเคราะห สังเคราะห วิพากษ แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการ

วิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา แนวโนมการวิจัยทางการบริหาร

และพัฒนาการศึกษา การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารและการ

พฒันาคณุภาพการศกึษา การเขยีนเคาโครงวจิยั การวจิยัเพือ่พฒันาวิชาชพี 

และการเขียนบทความวิจัย 

 Synthesis analysis, discussion, concepts, principles of 

research and development in educational administration; trends 

of research in educational administration and development; 

research design for developing efficiency and effectiveness of 

administration, and educational quality development; applications 

of principles of action research and research and development 

for developing professional organization in educational 

administration; writing research article

0511 909  สัมมนาการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ 3(3-0-6)

 Seminar on Educational Administration and 

 Management by Government 

 วิเคราะห สังเคราะห วิพากษ แนวคิดการบริหารจัดการศึกษา

ของรัฐ อาํนาจหนาทีข่องกระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา นโยบาย การวางแผน มาตรฐานการศึกษา การระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และการมสีวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของเอกชน

 Synthesis analysis, discussion , concepts duties of 

the Ministry of Education, Council for Education, Commission 

for Basic Education, Commission for Higher Education, and 

Commission for Vocational Education, including educational 

service areas; in terms of policies, planning, education standards, 

resource mobilization for education, monitoring, evaluation, the 

development of quality education and participation in private 

education administration

0511 910  การวิจัยปฏิบัติการขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Action Research 

 หลกัการ แนวคดิการการวิธวีจิยัปฏบิตักิารขัน้สงู การวจิยัปฏบิตัิ

การแบบมีสวนรวม การวางแผนการวจิยัปฏิบตักิาร เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั

ปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการ 

 Concepts and principles of advanced action research 

methodology, participatory action research, action research 

planning, instruments for action research, data analysis and action 

research report
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0511 911  วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6)

 Qualitative Research in Education

 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การทํางานภาคสนามอยางมีสวนรวม 

การศึกษาและการตรวจสอบเอกสาร วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจ

สอบขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ การ

เขียนเคาโครงการวิจัยทางการศึกษาที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และ

จรรยาบรรณของนักวิจัยเชิงคุณภาพ

 Philosophy, concepts and basic theories of qualitative 

research, field work is participatory, study documentation, data 

collection methods, data validation, data analysis, writing a 

qualitative research report, study writing in educational research 

projects using qualitative research methodology, and ethics of 

qualitative researchers

0511 999 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต

 Thesis

 การวจิยัเพือ่สรางสรรคองคความรูใหม หรือนวตักรรมทางการ

บริหารและพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศเปนรายบุคคล โดยใช

ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ภายใตคําแนะนําและการดูแล

ของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ

 Research to create new knowledge or innovation 

in educational administration and development for national 

development individually using research methodology that is 

based on academic principles under the guidance of advisory 

committee
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 ( . .)
 (  . . 2557)

   :  

   : Doctor of Education Program in Educational Supervision

  ( ) :   ( )

  ( ) :  . . ( )  

  ( ) : Doctor of Education (Educational Supervision)

  ( ) : Ed.D. (Educational Supervision)

 2.1

1. -

2. 18

3.  8

4.  36

62
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0501 915  2(2-0-4) 

  Educational Quality Assurance System Development 

0501 916  2(2-0-4) 

  Legal Aspects of Education for Profession Supervision 

0501917  2(2-0-4) 

   

  Development of curriculum and Learning in  

  Basic Education  

0501 918  2(2-0-4) 

    

  Instructional Curriculum Development of Schools   

  in ASEAN Community 

0501 919   2(2-0-4) 

   

  Counseling, Guiding, and Training for Educational   

  Development 

0501 920   2(1-2-3) 

    

  Innovation Development, Educational Supervision,   

  and Learning Design 

0501 921  2(2-0-4) 

  Educational Qualitative Research 

0501 922  2(1-2-3) 

     

  Advanced Participatory Action Research in  

  Educational Supervision 

 

0501 923  36  

  Thesis 

  18 

0501 901   3(3-0-6) 

   

  Critical Analysis Theories and Principles of    

  Educational Supervision and Country Sustainable   

Development 

0501 902  3(2-2-5) 

    

Practicum in Instructional Supervision for Supervision   

Innovation Development 

0501 905  3(2-2-5) 

    

Research and Development in Educational Supervision   

  For Country Development 

0501 906  3(2-2-5) 

Development of Educational Supervision for   

Excellence 

0501 907   3(2-2-5) 

   

  The Development of Academic Leadership and   

Professional Cod of Ethics in Educational Supervision 

0501 908  3(2-2-5) 

  Seminar in Educational Quality and Knowledge   

Management 

   8 

0501 909  2(1-2-3) 

  Information Technology for Learning 

0501 910   2(1-2-3) 

     

  Teaching Observation Processes and Teaching Guides 

0501 911  2(2-0-4) 

     

  Principles and Theories of Educational Psychology   

  for Educational Supervision 

0501 912  2(1-2-3)     

      

  Seminar in Instructional Psychology for Educational   

  Supervisor 

0501 913  2(2-0-4) 

  Comparative Studies in Educational Supervision 

0501 914   2(2-0-4) 

  Monitoring and Evaluation in Educational Quality  
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   Concepts of research methodologies, types of research, 

quantitative and qualitative research procedures, mixed-method 

research, research design, review of related literatures, sample 

size identification and sampling techniques, research 

instruments, techniques of data collection, data analysis and data 

interpretation, conclusion and discussion, research report writing, 

research presentation, and research report writing techniques for 

publication 

  18  

0501 901   3(3-0-6)

   

  Critical Analysis Theories and Principles of Educational

  Supervision and Country Sustainable Development 

   

   

  

   

  

  Theoretical concepts for critical analysis, and 

procedures of educational supervision, innovation of supervision, 

educational administration action learning, and internal 

supervision, roles of educational supervisors, studies of problems 

analysis, solutions of problems, development of instruments and 

strategies of educational supervision,application of research

results and implementation of supervision for educational 

quality development The national

  ( )   

0501 903   3(3-0-6) 

   Statistics for Advanced Educational Research

    

   

   

  

  

    

   

 

  Advanced statistics, inferential statistics for data 
analysis,  data analysis and research report writing,  
evaluating, synthesizing, and implementing of research results 
for educational supervision and educational administration  
quality development, the analysis of variance, analysis of  
co-variance, multiple analysis of variance, multiple regression 
analysis, Canonical correlation analysis, path analysis, 
discriminant analysis, tendency analysis, factor analysis, 
meta-analysis in research, principles, techniques, measurement, 
and evaluation in education

0501 904   3(3-0-6) 

   Advanced Research and Methodology in Education

    

   

  

   

   

 

 (  . . 2557)
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0501 902  3(2-2-5)

 

Practicum in Instructional Supervision for Supervision  

Innovation Development

   

   

     

  

   

Practice of instructional supervision emphasizing 

on supervision techniques, designing the structures of Internal 

Supervision and Instructional Supervision eld and case study to 

research learning based or action learning trough action activities 

with the re ection, and lesson learned visualization for Supervision 

Innovation Educational Quality Development, and new knowledge 

results presentation

0501 905  3(2-2-5)

 

Research and Development in Educational Supervision  

and Country Development

   

   

   

  

   

   

   

Principles, concepts, and fundamental theories on 

methodology of research and development, development 

of educational supervision, action research, advanced supervision 

innovations, mixed-method research and participatory action 

research for educational development through context analysis, 

research plan, resources, instruments, data collection, data 

analysis, data quality veri cation, research proposal development, 

and research report writing and sustainable development and 

research results presentation the national 

0501 906  3(2-2-5)

Development of Educational Supervision for Excellence 

   

  

   

    

 

    

 

  Observation and analysis of educational supervision 

processes through the participation in the educational 

supervision activities of the educational sectors of both  

government and private in both national and international level 

to build up the educational innovations in both theories and 

practice, have academic educational in professional supervision 

and to fulfill visions in educational supervision, knowledge  

management, value creation through, seminar on knowledge and 

experience from educational supervision practice

0501 907   3(2-2-5) 

   

  The Development of Academic Leadership and  

  Professional Ethics in Educational Supervision

     

    

 

   

     

 

  Analysis and planning for the development of main 

and additional led competencies in educational supervisor, 

development of knowledge and experience of educational  

supervisor profession, development of working standard of  

educational supervisor, paradigm of the development, 

improvement and development of competencies of teachers and 

educational staffs, analyze, research, monitor, check, and assess 

for the effective instructional development 

 
0501 908  3(2-2-5)

  Seminar in Educational Quality and Knowledge  

  Management
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0501 914  2(2-0-4) 

  Monitoring and Evaluation in Educational Quality

    

  

    

  Analysis the relationship between policy and project, 

principles and methods of administration, inspecting, monitoring, 

problems investigation and limitations of administration, and 

assessment, report writing, and educational results re ection 

0501 915  2(2-0-4) 

   Development of Educational Quality Assurance System

     

    

 

   

  Theories of quality management and knowledge 
management in various kinds of organizations, analysis and 
synthesis the relationships between quality management with 
knowledge management theories and educational supervision 
theories and others, seminar and critique the educational quality 
management and knowledge management of educational  
organizations in Thailand, present the models for quality  
management and knowledge management

  8  
0501 909   2(1-2-3) 

   Information Technology for Learning 

     
    
   

  The importance of information, resources of information, 
storage and retrieval system of information for learning to practice, 
and present the research findings in the form of efficient 
academic report

0501 910    2(1-2-3)

    

  Teaching Observation Processes and Teaching Guides

     
 

  
   

  Principles of the teaching observation processes, 
teachers’ task analysis, classroom management, construction and 
development of teaching observation tools, study the research 
related to processes of teaching observation and guiding in 
teaching for in both national and international levels 

0501 911  2(2-0-4)

   

  Principles and Theories in Educational Psychology  

  for Educational Supervision 

     
  

  
   

  
  Principles, concepts, and important theories 
in educational psychology which is the basic creation 
of learning activities, teaching procedures, educational  
supervision procedures, and new paradigms in educational 

psychology for learning activities creation, educational

supervision to develop the good, smart, and happy students

0501 912   2(1-2-3)

    

   Seminar in Instructional Psychology for Educational  

  Supervisor 

      

   

   

 

  Seminar on principles, concepts, and theories in

educational psychology for educational supervisor, study, 

research, and identify seminar topics and organize the seminar 

to brainstorm for educational psychology for educational

supervisor together with scholars and experts for sharing 

experience and problem solving, discuss about the educational 

psychology for educational supervisor

0501 913  2(2-0-4) 

  Comparative Studies in Educational Supervision

     

  

   

  Analysis of concepts, principles, and theories about 

comparative studies in educational supervision, comparative 

analysis on educational supervision systems in other countries 

focusing on education for national development 
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  Concepts, principles, and methods of quality 
assurance, educational quality assurance on academic 
affairs, curriculum, teachers, and students based on the 
educational  qual i ty standard in each level  leading 
to quality of products,  practice analysis of  factors, 
indicators, and evaluation systems, total quality control  
system, study concepts of  educ t ional  supervision 
suppor t ing  the  deve lopment  o f  educat iona l qua l i ty 
assurance and educational quality assurance based on 
the educational Acts 

0501 916   2(2-0-4) 

 

Legal Aspects of Education for Profession Supervision 

       
   

  
    

   

  De nitions, characteristics, categories, sources, and 
powers of legal aspects; enforcement, interpretation, lling gaps, 
amendments and annulments of legal aspects; main points of 
legal aspects involving education, supervision profession such 
as the constitution, acts, royal decrees, rules, regulations  
involving education and standard of educational supervision

0501 917  2(2-0-4)

 
Development of Curriculum and Learning in Basic  

Education

    
   

   
   

    
   

 
Curriculum and instructional processes development 

in basic education level, principles, theories, and practices of 
teaching, instructional supervision, processes of curriculum 
design, curriculum development and implementation, curriculum 
evaluation, study and analyze the research works in Thailand and 
other countries regarding curriculum and instruction to analyze 
and compare the standard of curriculum in each countries 

 0501 918   2(2-0-4)

   

  Instructional Curriculum Development of Schools  

  in ASEAN Community 

    
 

   
  Concepts and theories on future education, methods 
of instructional development in future education, preparation for 
educational institutes in providing their teaching to catch up 
with the dynamic of education, educational management in 
Thailand, ASEAN Community and world society 
 
0501 919   2(2-0-4)  

  

  Counseling, Guiding, and Training for Educational  

  Development

      
  

  Principles, theories, processes, methods, and practice 
on counseling and training for educational development

0501 920  2(1-2-3)

   

    Innovation Development, Educational Supervision,  

  and Learning Design

     

    

  

 

  Principles, concepts, and theories for designing 

the educational supervision innovations construction, learning 

and learning resources design, study research and criticize 

research works in terms of designing the innovations construction 

and learning resources in Thailand and other countries 

 

0501 921   2(2-0-4) 

  Educational Qualitative Research
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  Philosophies, concepts, and fundamental theories 

of qualitative research, participatory field studies, study and 

measure documents, various kinds of data collection, data 

veri cation, data analysis, qualitative research report writing, 

educational research proposal writing based on qualitative 

research methodology

0501 922  2(1-2-3)

  

  Advanced Participatory Action Research in  

  Educational Supervision

      

  

  

 

 

  Concept, principle, and techniques of educational 

supervision advanced participatory action research and  

educational development, data collection, data analysis, practice 

the operation of participatory action research in communities, 

learning resource, community organization, and educational  

organization, evaluation of participatory action research, research 

report writing, action research proposal, action research report 

and research results presentation 

  36 

0501 923  36 

   Thesis

     

  

     

  

   

  

   

 

  Research to build up the new knowledge in 

educational supervision eld Using concepts, principles and 

theories in education supervision to develop thesis topics  

including educational supervision system development, standard 

and educational quality assurance, educational resources   

administration, development of information and communication 

systems for education, development of effective and ef cient 

educational supervision models, research and development, 

evaluation of educational project evaluation under the supervision 

and of thesis committees
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18

6
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 Advanced Research Methodology

 Advanced Statistics for Educational Research 

 Design and Development of Instructional System 

 Technology

 Development and Management of Educational 

 Technology and Communications Systems

 Information Technology Networks and Social Media 

 for Education

 Seminar on Research and Current Issues in Educational 

 Technology and Communications

 Seminar on Design and Development of Learning 

 Environments

 Seminar on Contemporary Instructional Media

 Management of Learning Resources

 Advanced Experimental Designs

 Research and Development in Education

 

 Advanced Qualitative Research in Education

 Mixed Method Approaches to Educational Research

 Multivariate Nonparametric Statistics

 Advanced Action Research

 Systems Technology and Educational Development

 

 Integration and Management of Computers in Education

 Seminar in Doctoral Dissertation Topics and Proposals 

 in Educational Technology and Communications

 Thesis

1
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 Guideline; necessity of design and development of 

instructional system technology; the process of instructional 

system design; the basis of the theoretical background and 

philosophy for systematic instructional design and developing; a 

unit of instruction; learning psychological foundation; information 

and communications technological progress; applications of  

instructional systems technology to educational situations;  

administration of instructional systems and management; 

subsystems treatment of learner analysis; task analysis; learning 

 Analysis of educational technology and communications 

systems; development and management as educational or 

innovation technology center; learning information technology 

service; library media services; designing; planning and 

demand; evaluation of effectiveness of learning resource usage 

 Philosophy; basic concepts of research; research 

methodology; process in research; research designs; analysis 

methodology approaches to educational research; value of 

research for development quality of education

 

 

 Techniques; methods of statistical analysis of 

multivariate variables such as multiple correlation analysis;  

canonical analysis; multiple regression analysis; multivariate 

 

factor analysis; path analysis; discriminant analysis; linear 

structural relation modeling analysis; applications of statistical 

package program for data analysis
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 Concept; principle; theory of Information technology  

networks and social media for education; development and 

application of social media on social network for education; 

evaluation by using social media for education

 Investigation of trends; developments issues in 

educational technology and communications research on 

Education 4.0; focus on current practices; problems; and research  

to exchange ideas; keep abreast of current developments;  

examine recent research; and explore in detail topics of interest 

in instructional computing; seminar topics vary based upon the 

interests of the participants

 Seminar on principles of designing learning 

environments; relationship among different factors in learning 

environments; various decision models in designing process; 

design presentation; construction and evaluation of learning 

environments especially in the Thai social contexts

 Seminar on advancement; trends of instructional media 

on Education 4.0; design and develop instructional media that 

is suitable for learner; developmental processing of innovation 

and instructional media effectively; This seminar is under the 

 

and students based upon principles and theories; project 

implementation and seminar concerning the products of the 

project

 Analysis of learning resources consisting of educational 

technology center or institution of information service; library and 

media services; designing; planning and organizing in accordance  

with budget; manpower and users’ demand; evaluation of  

effectiveness of learning resource usage

 

 Principles, concept of experimental designs, type 

of experimental designs, data collection, data analysis and 

conclusion, extraneous variable controlling, integration and 

application for experimental research in education
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 Principles, concepts, theories related to educational 

research and development , process of educational research and 

development research proposal writing, practice of educational  

research and development, evaluation of research and development

 

validation, analysis and report of the qualitative research, critique 

and evaluation of qualitative research

 Concept, theory, methodology and models of mixed 

method approaches. Investigation of issues and trends of mixed 

method approaches to educational research

 

 Concept of nonparametric statistics, rank tests for 

tests, estimators in linear model based on rank tests, rank test 

for independence, and rank test for homogeneity of dispersion 

matrix

 

 Concepts; principles of advanced action research 

methodology focus participatory action research for educational 

action research planning; data sources; instrument and data 

collection techniques; data analysis techniques; and quality of 

data; action research report and action research proposal

 Concept; principles and theory of instructional 

development; applications of instructional systems technology to 

educational situations in administration of instructional systems 

and management of subsystems treatment of learner analysis; 

summative evaluation based on the theoretical background and 

philosophy for systematic instructional design and developing a 

unit of instruction

 Concept; principle and theory for hypermedia design 

hypermedia 

evaluation in order to develop teaching and learning; training and 

research
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 Integrating and managing computers in education and 

training settings; using software and computer languages with 

learners; managing software; hardware; facilities; and training; 

computer teaching methods; strategies for managing hardware; 

software; facilities; and training; and program evaluation

 Provides preparation to conduct independent research 

through direct participation in the research process; critically 

reviewing research; designing and conducting a research study; 

synthesizing and presenting results in written and oral formats

 Research in educational technology and communications;  

analyze; design; development; implementation; evaluation; 

manage the educational resources systems to support the quality 

informal education systems; design learning environment and 

instruct using social network online
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 ( . .)
 (  . . 2559)

    :   

    : Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction

   ( )  :   ( )

  ( )  :  . . ( )

   ( )  :  Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)

  ( )  :  Ph.D. (Curriculum and Instruction)

 1.1

( )

 2.1

( )

1.  (Course Work)

1.1 

1.2  

 

2. 

 

 

-

 

-

-

48

6

11

4

36

48 57

*   2.1   (Course Work)  12  

 21  

**  1.1  2.1   

 . . 2557 

1.  

 6 

2.   6 
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 1.1

  

0506 995  48 

 Thesis

0506 909  

 

 Seminar in Research and Development 

 of Education Quality

 2.1

  

  2.1  21  

    6    

0506 901  3(3-0-6)

 Advanced Research in Curriculum 

 and Instruction

0506 902  3(3-0-6)

 Advanced Statistics in Curriculum and 

 Instructional Research

    15  

     11    

0506 903  3(2-2-5)

 Leadership in Curriculum and Instruction

0506 904  3(3-0-6)

 Curriculum Innovation

0506 905  3(3-0-6)

 Development of Learning Innovation and Teaching 

 Models

0506 906  1 1(1-1-2)

 Seminar in Curriculum and Instruction Research 1

0506 907  2 1(1-1-2)

 Seminar in Curriculum and Instruction Research 2

     4  

0506 908  2(2-0-4)

 Selected Topic in Curriculum and Instruction

0506 909  2(2-0-4)

 Seminar in Research and Development 

 of Education Quality

0506 910  2(2-0-4)

 Curriculum and Learning Evaluation 

0506 911  2(2-0-4)

 Learning Management and Development 

0506 912  2(1-2-3)

 Advanced Computer for Research

0506 913  2(1-2-3)

 Qualitative Research in Curriculum 

 and Instruction 

 

0506 996  36 

 Thesis
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 (  . . 2559)

developing curriculum and instructional knowledge for problem 

solving in social, planning to educational system development 

for knowledge-based society, conduct a pilot study to develop 

the knowledge and performance in academics and expand the 

knowledge to development of society at large 

0506 904  3(3-0-6)

 Curriculum Innovation 

   

  

 21  

 

 Principles, theories in curriculum and curriculum 

development, systematic curriculum, integrated curriculum, 

curriculum innovation in 21st century, analysis of research reports 

related to both Thai and foreign contexts for curriculum research 

development

0506 905  3(3-0-6)

 Development of Learning Innovation and Teaching 

 Models

   

 

 

   

    

 

 Principles, ideas, theories about learning model and 

learning innovation, synthesis and develop learning model include 

leaning innovation in ef ciency and enhance learning of student 

in dimensions and the various variables, implementation of 

learning model and study results, and presentation knowledge 

of instructional model in academics

0506 906  1 1(1-1-2)

 Seminar in Curriculum and Instruction Research 1

  

 

 

0506 901  3(3-0-6)

 Advanced Research in Curriculum and Instruction

      

  

    

   

 

 Philosophy, concepts, principles, theories, research 

methodology, research process, research design, analysis and 

conclusion of research, evaluation of research, research proposal 

writing, research application, research conducting, research report 

writing, values of research for developing curriculum and 

instruction

 

0506 902  3(3-0-6)

 Advanced Statistics in Curriculum and Instructional 

 Research

   

  

  

 

 Principles, theories of advanced statistics, selection 

of statistics for a given research; inferential statistics, technique 

and multiple analysis of variance, analysis of covariance, 

nonparametric statistics for curriculum and instruction research

 

 

  

0506 903  3(2-2-5)

 Leadership in Curriculum and Instruction

  

    

   

 

   

 Analyze of social problem by use concepts, learning 

and educational philosophy, synthesis solution philosophically, 
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 Concepts and issues in curriculum and instruction, 

discussion and presentation of concepts relevant to the 

development of science of curriculum and instruction 

0506 907  2 1(1-1-2)

 Seminar in Curriculum and Instruction Research 2

 

  

 Concepts application for developing the quality of 

education relevant to Thai context

  

0506 908  2(2-0-4)

 Selected Topic in Curriculum and Instruction

  

    

 

 

 

  

 Concept, theories relevant to the science of curriculum 

and instruction; study, analysis and discussion of new directions 

in curriculum and instruction, proposal of ideas and trends in 

curriculum and instruction; application of the body of knowledge 

in curriculum and instruction for assign research topic in learning 

and teaching development, student development, and learning 

resource development

0506 909  2(2-0-4)

 Seminar in Research and Development of Education 

 Quality

   

 

    

 

 

 Analysis, synthesis, and evaluation of education in 

both Thai and foreign studies; sharing ideas and presentation of 

new concepts for education management; analysis of principles, 

methods, implication based on responsibility, development of the 

quality of education relevant to Thai context

0506 910  2(2-0-4)

 Curriculum and Learning Evaluation 

   

  

    

  

  

 

   

 Concepts, theories in educational evaluation, factors 

affecting evaluation, de nitions and importance of evaluation; 

planning, model, and project writing; project evaluation, empowerment 

evaluation, need assessment, alternative learning evaluation, 

personnel evaluation; construction of tools for project evaluation; 

collection and analysis of data in project evaluation; conclusion, 

report, and presentation of the results of project evaluation

0506 911  2(2-0-4)

 Learning Management and Development 

     

 

  

  

 Analysis and synthesis of concepts, theories, 

strategies, and techniques for learning management and 

development in the changing society; analysis and development 

of the model for educational development relevant to community 

context and direction of both government and non-government 

organizations

0506 912  2(1-2-3)

 Advanced Computer for Research

    

 

 

  

 e-learning 

 Concepts, principles, and applications of computer 

usage; usage of computer program for educational research; 

search for educational research reports in both Thai and foreign 

documents through internet, weblog, web-based instruction, 

e–learning; construction and development of media of learning 

by computer and internet
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0506 913  2(1-2-3)

 Qualitative Research in Curriculum and Instruction

   

   

  

  

 Concepts, principles, theories in qualitative research, 

application of techniques for gathering qualitative data, eld note, 

data validation; eld study; analysis and report of the qualitative 

research; critique and evaluation of qualitative research; 

implication of qualitative research to design and develop 

curriculum and learning innovation

 

0506 995  (  1.1) 48 

 Thesis

 

 

 

 

 

 Conducting advanced research to generate a body 

of knowledge related to curriculum and instruction; writing and 

presenting research results in terms of originality in curriculum 

and instruction in international forum; application of a body of 

knowledge to develop curriculum and instruction

0506 996  (  2.1) 36 

 Thesis

 

 

  

 

 

 Conducting advanced research to generate a body of 

knowledge related to curriculum and instruction; implementation 

of a body of knowledge for developing and applying to instructional 

system disseminating research result into community and 

presenting research result in international forum; application 

of a body of knowledge for developing and solving problems in 

curriculum and instruction
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 ( . .)
 (  . . 2559)

   :   

       :  Doctor of Philosophy Program in Educational Research and Evaluation

     ( )  :  ( )

  ( )   : . . ( )

  ( ) : Doctor of Philosophy (Educational Research and Evaluation)

  ( ) : Ph.D. (Educational Research and Evaluation)

 2.1

1.   

1.1   

1.2   

1.2.1  

1.2.2   

2. 

24

10

14

(9)

(5)

36

   60
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  10    

0504 901  3(3-0-6)

 Advanced Research Methodology

0504 910  2(2-0-4)

 Advanced Educational Measurement Theory

0504 911  2(2-0-4)

 Advanced Evaluation Theory and Application 

0504 918   3(3-0-6)

 Advanced Statistics for Educational Research

   14 

 1)   9  

0504 902  3(3-0-6)

 Advanced Experimental Designs

0504 905  3(1-4-4)

 Seminar in Educational Research and Evaluation

0504 917  3(3-0-6)

 Alternative Learning Assessment

 2)   5  

 

0504 903  3(1-4-4)

 Research and Development in Education

0504 906  3(1-4-4)

 Advanced Qualitative Research in Education

0504 907  3(3-0-6)

 Selected Topic in Educational Research and Evaluation

0504 914  3(1-4-4)

 Meta Evaluation in Education

0504 920  3(3-0-6)

 Structural Equation Modeling Development

0504 921  3(0-6-3)

 Practicum in Educational Research and Evaluation

0504 923  3(3-0-6)

 Mixed Method Approaches to Educational Research

0504 925  3(3-0-6)

 General Linear Model

0504 926   3(3-0-6)

 Multivariate Nonparametric Statistics 

0504 927  1(0-2-6)

 Independent Study 

0504 929  3(1-4-4)

 Meta Analysis in Educational Research

0504 930    3(1-4-4)

  Mathematics for Research 

 

  

0504 997   36 

 Thesis
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 Techniques, methods of statistical analysis of 

multivariate variables such as multiple correlation analysis, 

canonical analysis, multiple regression analysis, multivariate 

analysis of variance(MANOVA), multivariate analysis of 

covariance(MANCOVA), cluster analysis, multi – level analysis, 

factor analysis, path analysis, discriminant analysis, linear 

structural relation modeling analysis, applications of statistical 

package program for data analysis

0504 902  3(3-0-6)

 Advanced Experimental Designs

   

   

  

 Principles, concept of experimental designs, type 

of experimental designs, data collection, data analysis and 

conclusion, extraneous variable controlling, integration and 

application for experimental research in education.

0504 905  3(1-4-4)

 Seminar in Educational Research and Evaluation

  

 

 

 

 Discussion, concepts and issues of educational 

research and evaluation, concepts proposal for developing 

educational research and evaluation, concepts application for 

developing the quality of education in Thai context

0504 917  3(3-0-6)

 Alternative Learning Assessment

   

  

 

 Principles, concept of alternative learning assessment, 

models and methods of evaluation, classroom assessment 

techniques, applications of alternative learning assessment, 

practice of the alternative learning assessment

0504 901  3(3-0-6)

 Advanced Research Methodology

    

  

  

 Philosophy, basic concepts of research, research 

methodology, process in research, research designs, analysis and 

conclusion of research, signi cant indicators of advance research 

application of mixed methodology, value of research for developing 

the quality of education

0504 910  2(2-0-4)

 Advanced Educational Measurement Theory 

   

  

 Principles and advanced measurement theories, 

classical test theory, item response theory, generalizability theory, 

theory of measurement in multivariate variables.

0504 911  2(2-0-4)

 Advanced Evaluation Theory and Application 

  

 

  

 Development of evaluation methodology, models and 

paradigms of different evaluation approaches ; development of 

evaluation models ; application of evaluation to job performance 

and practicum in evaluation. 

0504 918  3(3-0-6)

 Advanced Statistics for Educational Research 

   

  

  

( ) ( ) 
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0504 903  3(1-4-4)

 Research and Development in Education

   

   

 

 Principles, concepts, theories related to educational 

research and development , process of educational research and 

development research proposal writing, practice of educational 

research and development, evaluation of research and 

development

0504 906  3(1-4-4)

 Advanced Qualitative Research in Education

  

   

  

 Qualitative research in eld study, application 

of techniques for gathering qualitative data, eld note, data 

validation, analysis and report of the qualitative research, critique 

and evaluation of qualitative research

0504 907  3(3-0-3)

 Selected Topic in Educational Research and 

 Evaluation

   

 

 Analysis and discussion of new directions of 

educational research and evaluation, application of the body of 

Knowledge for developing the quality of education

0504 914  3(1-4-4)

 Meta Evaluation in Education

   

 

 Theory and paradigms of meta evaluation, principle, 

model and technique of meta evaluation, practice of educational 

meta evaluation

0504 920  3(3-0-6)

 Structural Equation Modeling Development

   

 

   

 

 Concept of model and model development, con rmatory 

factor analysis, second order factor analysis, latent growth curve 

model, latent class analysis, structural equation model, and 

multiple group analysis

0504 921  3(0-6-3)

 Practicum in Educational Research and Evaluation

   

   

   

/

 Practice of designing and operating on educational 

research or programs, projects and activity evaluation for 

enhancing students’ knowledge, skills and ethics of researchers /

evaluators, having related organization to practice and monitoring.

0504 923  3(3-0-6)

 Mixed Method Approaches to Educational Research

     

 

 

 concept, theory, methodology and models of mixed 

method approaches. Investigation of issues and trends of mixed 

method approaches to educational research

0504 925  3(3-0-6)

 General Linear Model

   

    

 

 general linear models(GLMs), generalized linear 

models, model inferences, model checking, normal GLM, poisson 

GLM, log-linear models, logistic regression models
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0504 926  3(3-0-6)

 Multivariate Nonparametric Statistics

  

  

 

 

 Concept of nonparametric statistics, rank tests for 

the multivariate single-sample, multivariate multi-sample rank 

tests, estimators in linear model based on rank tests, rank test 

for independence, and rank test for homogeneity of dispersion 

matrix

0504 927  1(0-2-6)

 Independent Study 

  

 

  

 Review and study of the individual interesting issues, 

under an adviser controlling and enhancing knowledge and skill 

in research, presentation and sharing idea with in determined 

time 

0504 929  3(1-4-4)

 Meta Analysis in Educational Research

    

 

 

 concept, theory, methodology and technique of meta 

analysis. In educational research practice of using meta analysis 

to synthesis of quantitative research

0504 930  3(1-4-4)

 Mathematics for Research 

   

   (  

   

 ) 

   

 

 Introduction of probability, random variables and 

probability distribution , introduction to matrix such as introduction 

and basic operations (matrix addition, scalar multiplication, 

transposition, matrix multiplication, row operations and 

submatrix), systems of linear equations in matrix equation, 

determinants and inverse of matrices, Eigen values and 

Eigenvectors. 

0504 997  36 

 Thesis

  

 

  

  

 Doctoral Thesis requires original and independent 

research in the major program area, re ecting the students 

mastery in research philosophy and research methodology Ability 

in formulating an important problem, research design, conducting 

research and conclusion for building a body of knowledge 
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9

48 77
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 Advanced Statistics and Research 
 Methods in Exercise and Sport Science

 International Seminar in Exercise 

 International Seminar in Exercise 

 Advanced Statistics and Research
 Methods in Exercise and Sport Science

 Seminar in Exercise and Sport 
 Psycho-sociology

 Seminar in Exercise and Sport 
 Physiology and Nutrition

  Seminar in Exercise and Sport Medicine

 Seminar in Exercise and Sport Biomechanics

 Seminar in Exercise and Sport Training

 Seminar in Sport Management and Studies

 International Seminar in Exercise and 

 International Seminar in Exercise and 

 

 Advanced Measurement and Evaluation of 
 Health and Physical Performance

 Advanced Measurement and Evaluation of 
 Health and Physical Performance

 Paradigm in Exercise and Sport Science

 

 Application of Theories and Techniques in 
 Exercise and Health Promotion

 Culture and Local Wisdom for Exercise
 and Health Promotion 
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 Alternative Exercise and Health Promotion 

 Application of Theories and Techniques of
 Exercise and Sport Nutrition

 Advanced Physiological and Nutritional 
 Prospective for Health and Physical 
 Performance

 Health and Physical Performance

 Advanced Health and Fitness Assessment
 and Exercise Prescription

 Selected Topic in Nutrition and Health 
 Promotion

 Advanced Nutrition Assessment and Body
 Weight Management 

 Nutrition and Exercise for Elderly 

 Selected Topics in Exercise and Sport Nutrition

 Application of Theories and Techniques in
 Exercise and Sport Psychology

 Psycho-social Prospective for Personal and 
 Community Health 

 Advanced Instrument Development in 
 Exercise and Sport Psychology

 Motivation and Mental Toughness in 
 Exercise and Sport Performance

 Advanced Laboratory in Exercise and Sport 
 Psychology

  
 Advanced Applied Exercise and Sport Psychology

 Selected Topic in Applied Exercise and
 Sport Psychology

 Application of Theories and Techniques of
 Exercise and Sport Study

 Philosophical, Social, Economic,
 Political Concepts and Exercise and Sport

 Advanced Exercising and Training Programme

 Advanced Sport Analysis 

 Selected Topic in Exercise and Sport Studies

 International Exercise and Sport Center 
 Management



34 ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

 Leadership in Exercise and Sport Training
 Organization

 Application of Theories and Principles of 
 Exercise and Sport Management

 Strategy and Leisure Systems Administration

 Organizational Leadership for Leisure Service

 Selected Topics in Applied Recreation and 
 Sport Management
 

  Thesis

 Thesis

 Thesis

 Thesis
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 Theories and Applications of professional statistics 
and research methods with in the critical thinking framework, 
synthesis research projects; a literature review of national 
and international published materials ; structured and  
detailed account of a range of statistics and research methods 
applicable to the academic study of exercise and sport  
including investigative techniques that are used to study 
the historical, socio-economic, political, cultural, experimental 
and peak physical and psychological performance as well as 
multi-factorial research designs and their statistical analyses 
using various software ; to design students’ own project and 
to present a research proposal which may be used towards 
their future dissertation 

  Discussion, concepts and issues of research and 
concept proposals in the development of exercise and sport 
psycho-sociology scope; concepts application for developing 
the holistic health and sport performance in the context of 
community way of life

  Discussion, concepts and issues of research and 
concept proposals in the development of exercise and sport 
physiology and nutrition scope; application of concepts for 
developing holistic health and sport performance in the 
context of community way of life

 

 

 Discussion, concepts and issues of researches and 
concepts proposal in developing of exercise and sport med-
icine scope; application of concepts for developing holistic 
health and sport performance in the context of 
community way of life

 

 Discussion, concepts and issues of researches and 
concepts proposal  in developing of exercise and biomechanics 
scope; application of concepts for developing holistic health 
and sport performance in the context of community way 
of life
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  Discussion, concepts and issues of research and 
concept proposals in the development of exercise and sport 
training scope; application of concepts for developing 
holistic health and sport performance in the context of 
community way of life

 
 

 Discussion, concepts and issues of research and 
concept proposals in the development of exercise and sport 
management scope; application of concepts for developing 
the holistic health and sport performance in the context of 
community way of life

 

 Analysis of methods, types, and patterns of  
research, theories, concepts, principles of exercise and sport 
science in national and international levels, seminar,  
discussing and presenting of interested research papers by 
emphases on research procedure, research technique 
development, literature review in exercise and sport science, 
presenting interested variables and research problems, 
participating in international academic seminar at least 

 

 Analysis of theories, principles, and concepts from 
research papers’ exercise and sport science or text books in 
national and international levels to investigate the point of 
view and trends of current researches, presenting concept 
ideas of interesting research topics, participating in 

 Principles and methods in measurement and 
evaluation of health and physical performance that important 
and recognizes in the international; with emphases in 
holistic application of exercise and sport science concepts 
for physical performance measurement and evaluation for 
general population, patients, and athletes; the professional 
application of measurement and evaluation results
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 Concepts, values, and exercise and sport science 
achievement applied as an instrument for designing, managing, 
and directional adapting in the development of exercise and 
sport science with a holistic approaching by according to 
the community, national, and international contexts

 
 

 

of procedures used in exercise and health promotion research 
and in a clinical setting ; with emphases in application for 
planning and management, epidemiology and population, 
and life styles and well being

 
 
 

 Knowledge, thought, beliefs, and good practice in 
exercise and health promotion for the individual and each 
local area in both self identity and international characteristics 
; relationships of culture and local wisdom with exercise and 
health; social and globalization impacts, and the development 
of exercise and health promotion task based on culture and 

 

 Positive feedback between exercise mode and 
environment, and personal health and well-being; natural 
exercise therapy and alternative health or other balance 
power source such as body movement, water resistance and 
buoyancy force, muscle stretching and massage, music 
listening, doing yoga, meditation, and herbs usage

 

of procedures used in exercise and sport nutrition research 
and in the clinical setting; with emphases application for 
planning and management, epidemiology and population, and 
life styles and well being, and pursuit of excellence in sport
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 The biochemical and physiological study of  
nutrient utilization which composed of importantly following 

energy metabolism, the cellular regulatory mechanisms by 
which the human body respond metabolically to changes in 
the nutritional environment, dietary patterns causing  
nutrient imbalances and the effect of these imbalances on 
body function, health, and physical performance of humans, 
and the methodological and conceptual processes, and  
research in nutrition and physiology

 
 

 
 
 

 

 Theories and concepts about food as it functions 
to meet body needs, with emphases on utilization, food  
resources, selection of adequate diets for individual and 
community, and crisis health problems, diet therapy,  
athlete’s performance; details and comprehensive 
understanding of how both nutrition and the environment 
can impact upon athletic performance; Synthesizing the 
knowledge and concepts in assessing a dietary analysis; 
Critically selecting and analyzing an appropriate topic of 
their choice and produce ; a presentation based on current 
research and an appropriate academic style

 
 

and relationship of physical activity, health, and hypokinetic 

for skill in research

 

 Analysis and discussion of current and new  
directional discipline of nutrition and health promotion; 
concepts application for developing nutritional status and 
holistic health under the context of community way of life 

 

 

  Theories and principles relating to nutrition and 
weight control, and the skills to apply to measuring and 

 
include, body composition advanced laboratory, dietary 
myths and fallacies, an investigation of weight gain, the 
fundamental factors of fat storage, and critical components 
for successful weight control
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nutrients; The relationships between age, physiological and 
psychosocial changes, diseases, and environmental factors 
affecting nutritional needs and exercise of older adults; 
Strategies and tools to provide a good quality of nutritional 
care to older adults at different levels of health and 
functional status; effects of sociodemographic, economic, 
cultural, and environmental factors on nutritional status and 
service needs of older adults; nutritional assessment and 
management for elderly; future directions in research

  
 
 

 Analysis and discussion of current and new 
directional disciplines of exercise and sport psychology; 
concepts application for developing health, physical 
performance, and excellence in sport

  

 

s 
of procedures used in exercise and sport psychology research 
and in a clinical setting ; with emphases in application for 
on planning and management, epidemiology and population, 
life styles and well being, and pursuit of excellent in sport

 
 

 Psycho-sociological theories and principles;  
classifying and analyzing exercise and sport science 
activities according to psycho-sociological aspects ; the analysis 

impulsive, neuromuscular, and living ; application of the 
body of knowledge for developing of personal and community 
health; also investigation for skills in research

 Indebt study to techniques in the various instrument 
development of exercise and sport psychology in global; instrument 
quality consideration and testing; scoring and interpreting of 
results ; also investigation for skills in advanced research
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  Theories and principals of motivation and mental 
toughness in explaining a complex process individuals to 
begin, pursue, and persist in an activity in exercise and sport; 
Regardless and achieve relatively consistent performances 

thinking, optimistic outlook, and endurance to pressure, to 
deal with distractions, and discomfort, to remain persistent 
with self thinking, and to have the resilience to bounce back 
from disappointments

 

 Techniques and research applications for measuring, 
evaluating, and training psychological parameters; with 

skill training, and multifactorial nature related to exercise 
and sport behaviors

  
 

sport psychology; understanding and applying theories and 
research from psychosocial and contextual factors in relation 
to sport and exercise behavior ; application of knowledge 
sports situations, exercise and physical activity settings ; 
critical review of contemporary literature and research in 
sport and exercise psychology and investigating course 
topics from multiple perspectives

 Analysis and discussion of current and new 
directional disciplines of exercise and sport psychology;  
with emphases in the holistic and international concepts 
application for developing health, physical performance, and 
excellence in sport

 
 

 

of procedures used in exercise and sport psychology research 
and clinical settings ; with emphases in application for planning 
and management, epidemiology and population, and life 
styles and well being, and pursuit of excellence in sport

 
 

 
 

 The relationship of concepts of philosophy, society, 
economics, and politics with exercise and sport; Integration 
and application in developing and elevating exercise and 
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sport standardization ; Proposed methods for the development 
of exercise and sport by using philosophical, social, 
economic and political theories based on underling 
community lifestyles’ context and internationalism

 
 

 

 

 
and athletic training for the development of a periodical 
training programme ; with emphases on the requirements 
of the individual exerciser and athlete along with those of 
the activity or sport engaged examining the manipulation 
control of the environment, training and appropriate ability 

 
implementation and their practical application to exercise 
and sport together with different training methods, and 
strategies for improving exercise adherence and training 
effective

 

 Qualitative and quantitative analysis of the successive 
 

skills, strategies, tactic, mental status, and specially 
 

in application of exercise and sport science knowledge for 

in research

 Analysis and discussion of current and new 
directional disciplines of exercise and sport psychology; 
concepts application for developing health, physical 
performance, and excellence in sport

 
 

 

 Professional international sports and exercise 
center management in terms of member–services, marketing, 

policy by applying sports science, health science and 
advanced sports technology

 

 

  Analysis and development of the role of local social 
and international corporate leaders in exercise science and 
sport science; development into leading sports management 
and sport training center services, research in exercise and 
sports science, and advanced training
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 Applying theories, concepts, and principles of 
exercise and sport management, analysis of exercise and 
sport administrators’ role and responsibility by emphases in 

exercise and sport enterprise, investigating the points of 
view, current trends of interested research topics in exercise 
and sport management

 In-depth study, analysis, and discussion in term 
of public administration role in large organizations, 
developing perception of change and reform the recreation 
agencies related to variety of management models in service 
recreation agencies

 
 

 Applying principles and technique of management 
and service in government and private organizations by 
emphases on leadership and management skills, including 
creating community power group, leadership, having the 
vision, organization managing, and current points of view 
in management

 Analysis, and discussion of important topics in 
recreation and sport management, trends and changes in 
recreation and sport management in national and international 
levels in order to create concepts and principles to zdevelop 
the latest researches related to needs and social trends
 

 
 

 Conducting an individual research project in 
resolving problems or in building a new body of knowledge 

 

 

 

 
 

 Conducting an individual research project in 
resolving problems or in building a new body of knowledge 
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 Conducting an individual research project for 

and sport science under the close supervision of the thesis 
 

the research progress to an examination committee in each 
semester

 

 

 Conducting an individual research project for 

and sport science under the close supervision of the thesis 

research progress to an examination committee in each 
semester
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 Life Span Human Development 

 Cognitive Psychology 

 PsychologicalAssessment and Testing 
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 Advanced Research Methodology
 inPsychology 

 Advanced Psychology of Learning and
 Teaching 

 Advanced Theories and Techniques of

 Seminar in Psychology 

 Internship in Psychology 

 

 Trendsof Educational Psychology for the Future 

 Positive Thinking 

 Creative Thinking Development 

 Seminarin Educational Psychology 
 

 Advanced Theories and Techniques
 of Counseling 

 Psychology of Exceptional Child and 
 Health Care 

 Integrative Therapy 

 Seminar on Counseling Psychology Issues 

 Positive Psychology for Personal
 Development 

 Training Activity Program Design 

 Psychology of Negotiation and

 Seminar on Psychology of Organizational 
 Development Problems 

 Thesis 

 Thesis 
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 Research methodology in various designs of  
psychology; descriptive research; quasi-experimental 
research; experimental research through various designs of 
large and small samples; various case studies including  
research writing on psychology 
 

 Advanced psychological theories of learning and 
teaching; applications of learning theories; various forms of 
learning and teaching principles to enhance students’ 
potentials 

 

 

 

 Seminaron the current theoretical issues and re-

concepts and body of the knowledge for assistance and 
development 
 

 Performing an internship at an educational 
institution or relevant organizations applying theoretical 
knowledge and skills along with current research to practice 
under supervision 
 

 Educational Psychology issues in the past 
and present; current trends in theories and research of  
educational psychology; integration of knowledge to assist 
and enhance effective learning management of the future 

theories of positive thinking; research studies on positive 
thinking, teaching, and conduction research on positive 
thinking 
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theories of creative thinking; factors effected to creative 
thinking; creative thinking measurement and creative 
thinking development 
 

 

 Seminar on issues in educational psychology; 
integrating and applying educational psychology perspectives 
to conceptualize the current status and future directions of 
educational psychology study and research 
 

 

 Analyzing advanced theories and techniques of 
counseling; applying theoretical frameworks to various 
contexts of cultures and societies appropriately 
 

 

 
 
 
 

 Philosophy of psychological conception and  

 

and other professionals to support children with exceptionalities 

aligned with the trends of educational management that 
contribute to develop children with exceptionalities in the 

 

 

 History, theories, principles, and existing approaches 
of integrative therapy for holistic human development; 
practice and applications of current methods in integrative 
therapy to human development 
 

 Seminar on counseling psychology issues; 
integrating and applying counseling perspectives and  
theoretical frameworks to conceptualize the current status 
and future trends of practice and research in counseling 
psychology 
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the theory and approach of positive psychology; values of the 
positive thoughts; feelings and emotions; examining person’s 
strengths and exercising these strengths to perform works 

techniques and approaches of training to enhance human 
capacity and development; integration of knowledge to 
design an activity program creatively; practice of project 
writing including objectives, methodology and assessment 
 

 

 
organization and society; techniques and tactics in 

 

area of psychology to create an approach to negotiation and 

 

 Seminar on analysis and synthesis of behavioral 
problems based on conceptualand theoretical frameworks, 
and advanced research to study the causes of work behavior 
in organizational problems and methods for behavior development 
in all aspects 

 

 Conducting an advanced research and development 
to construct a new body of knowledge in psychology and 
human development; problems selection; writing research 
framework; research process; writing research report  

of psychology 
 

 

 Conducting an advanced research and development 
to construct a new body of knowledge in psychology and 
human development; problems selection; research 
procedures; writing research report including presenting 

 
analytical thinking on developing knowledge of psychology 

 
to indicate creative thinking; implementing a new body 
of knowledge to develop and solve problems relating 
to psychology 
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 Human development from fertilization to birth 
stage, child stage, early adult stage, adult stage; the aged 
stage concerning to physical, intellectual, emotional,  
scouted changes, charlatanistic changes of each stage and 
behaviors indicating the problems of each stage as well as 
promotion of each stage for appropriate behaviors by 
analysis of the problem causes and prevention 
 

 

 

 Human development and cognitive process with 
emphases on perception, intention, memory, imagination, 
concept formation, analytical thinking, problem solving and 
creative thinking 
 

 

 Principles of psychological testingand assessment 
for human behaviors studying and screening; construction, 
determination of quality measurement, andanalysis of                
the tests and criteria for scoring and reporting results                
along with practice 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Educational Administration and Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)

  (ชื่อยอ) : กศ.ม. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Education (Educational Administration and Development)

  (ชื่อยอ) : M.Ed. (Educational Administration and Development)

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา
หลักสูตร (หนวยกิต)

แผน ก แบบ ก2

1. หมวดวิชาบังคับ  22

2. หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา  8

3. หมวดวิชาประสบการณวิจัย 

    วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 42



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

338

รายวิชา
1. หมวดวิชาเอกบงัคบั แผน ก แบบ ก 2 เรยีนจาํนวน 22 หนวยกติ ประกอบ

ดวยรายวิชาตอไปนี้

0501 701  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและพัฒนา  3(3-0-6)

 การศึกษา

 Research Methodology in Educational Administration 

 and Development

0501 702  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติทางการบริหารและ 3(3-0-6)

 พัฒนาการศึกษา

 Principles Theories and Practices in Educational 

 Administration and Development

0501 703  หลักการบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6)

 Principles of Educational Management

0501 704  ภาวะผูนําทางการศึกษา  3(3-0-6)

 Educational Leadership 

0501 705  นโยบายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)

 Policy and Planning for Quality Development 

0501 706  การบริหารงานวิชาการและนวัตกรรมการจัดการ 3(3-0-6)

 การเรียนรู 

 Academic Administration and Learning Innovation 

 Management

0501 707  การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  3(90)

 Practical Training in Educational Administration 

 Profession

2. หมวดวิชาเอกเลือก แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจํานวน ไมนอยกวา 

8 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

0501 801  การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)

 Research and Development in Educational Administration 

0501 802  พื้นฐานกระบวนทัศนทางการศึกษา  3(3-0-6)

 Foundations of Educational Paradigm

0501 803  การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา  3(3-0-6)

 Managing Changes in Schools 

0501 804  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6)

 Information Management System for Education and 

 Development

0501 805  การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)

 เชิงกลยุทธ 

 Development of Administration Competencies and 

 Strategic Management 

0501 806  การสัมมนาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6)

 Seminar on Educational Administration and 

 Development 

 

3. หมวดวิชาประสบการณวิจัย

0501 899  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 Principles, theories, process of educational 

administration, context and trends in educational administration, 

risk management, conflict management, knowledge management 

in educational administration and educational administration, 

innovation and information technology for management and 

learning, network management, interaction and development of 

colleagues, relationships between schools community and local, 

law related to education and school administrators

0501 703  หลักการบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3-0-6)

 Principles of Educational Management

 หลักการและแนวคิดการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

ขอบขายการบริหารงานสถานศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหาร

งานธุรการ การบริหารงานการเงินและพัสดุ การบริหารงานอาคารสถานท่ี 

การบริหารองคการ สาํนกังาน และองคคณะบุคคล การระดมทรัพยากรเพ่ือ

การศกึษา การพฒันาศกัยภาพผูเรยีน การบรหิารกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรและ

กิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหรูจักการจัดการและคิดเปน 

บริหารจัดการใหเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน บริหารจัดการใหเกิด

การดูแลชวยเหลือผูเรียน การพัฒนาศักยภาพผูเรียน การนิเทศการศึกษา 

การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหจัดการการเรียนรูของผูเรียนใหเติบโตเต็มตาม

ศักยภาพ

 Principles and concepts of school-based management, 

scope of school administration, personnel management, 

administration of business affairs, administration of financial 

and procurement, administration of school building, resource 

mobilization for education, development of student potential, 

management of extra-curricular activities, curriculum and 

student activities management to develop students’ potential 

for management and thinking, manages the development of life 

skills of students, manage the care of students, developing student 

potential, education supervision, supervision to develop teachers 

to manage learning of learners to grow to full potential

 ผูที่เรียนหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ

พัฒนาการศึกษา ทั้งแผน ก แบบ ก 2 ทุกคนตองเรียนในรายวิชาดังนี้

 1) หมวดวิชาเอกบังคับ 

0501 701  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและพัฒนา  3(3-0-6)

 การศึกษา

 Research Methodology in Educational Administration 

 and Development

 ความหมาย ประเภทการวจิยั ขัน้ตอนในการทาํวิจยั การกาํหนด

ประเด็นปญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 

การกําหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐาน เทคนิคการสรางเคร่ืองมือการ

วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดขนาดและเทคนิคการสุมกลุม

ตัวอยาง การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณดวยวิธีการทางสถิติและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป การตีความ

และสรางขอสรุปผลการวิจยั และจรรยาบรรณของการทําวิจยัทางการบริหาร

และพัฒนาการศึกษา

 Definition, research categories; stages of research 

conduction; determination of research issues; research designs; 

literature review; determination of conceptual framework and 

hypotheses; techniques of constructing research instruments; 

data collection; determination of sample size and sampling 

techniques; qualitative data manipulations and analyses; 

quantitative data analyses using statistical techniques and 

programmed techniques; interpretation and making conclusion 

on research results; and code of conduct on research conduction 

in educational administration and development

0501 702  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติทางการบริหาร  3(3-0-6)

 และพัฒนาการศึกษา

 Principles Theories and Practices in Educational 

 Administration  and Development

 หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหารการศึกษา บริบท

และแนวโนมการจัดการการศึกษาการจัดการความเสี่ยง การจัดการความ

ขัดแยง การจัดการความรูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหาร

การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

เรียนรู การบริหารงานระบบเครือขาย การสรางปฏิสัมพันธและการพัฒนา

เพือ่นรวมงาน การสรางความสมัพนัธระหวางสถานศกึษา ชมุชนและทองถิน่ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

340

0501 704  ภาวะผูนําทางการศึกษา  3(3-0-6)

 Educational Leadership

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา คุณลักษณะ พฤติกรรม

ผูนํา ภาวะผูนํา และทักษะของผูนํา จิตวิญญาณ อุดมการณของผูบริหาร 

การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูนําการเปล่ียนแปลง ความเปน

ผูบริหารมืออาชีพ คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

และผู บริหารการศึกษา หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยสุจริต และ

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด

 Concepts and theories about leadership, leadership, 

leadership skills and behavioral attributes of ideology, the 

spiritual leader of the executive. The change of the world and 

society, Change leader, Professional ethics, ethics and professional 

ethics, school administrators and educational administrators. 

Good Governance Honesty and the teachers’ professional ethics 

requirements

0501 705  นโยบายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)

 Policy and planning for quality development

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการเก่ียวกับนโยบาย และแผน กระบวนการ

กาํหนดนโยบายการศกึษา วสิยัทศัน และการวางแผนการศกึษา การวเิคราะห

บริบทและสภาพแวดลอม การวิเคราะหเชิงวิพากษสรางสรรคนโยบาย

การศึกษา การวางแผนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

สถานศึกษา ยทุธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธตามบริบท

มหภาคและภูมิสังคม ปฏิบัติการจัดทําแผน แผนงานโครงการ การนําแผน

กลยทุธการศึกษาสูการปฏิบตั ิการประเมินปรบัปรงุและพัฒนานโยบายและ

การวางแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 Concepts, theories, principles and processes of 

policies, vision and education planning ; analysis of creative 

critical educational policies; contexts analysis; strategic planning 

and implementation of plan in practice, planning to increase 

efficiency and effectiveness of school administration, educational 

development strategy, practice to making program projects ; 

education strategy plan to practice ; evaluation improvement 

and policy development, and educational planning for sustainable 

development

0501 706  การบริหารงานวิชาการและนวัตกรรมการจัดการ  3(3-0-6)

 การเรียนรู

 Academic Administration and Learning Innovation 

 Management

 หลักการ แนวคิดการบริหารงานวิชาการ การบริหารแหลง

เรียนรูและส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร

และหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตร การวัดและประเมินผล

การเรียนรูการจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวิจัยเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพ หลักการการประกันคุณภาพการศึกษากระบวนการในการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การกํากับติดตาม

การประกันคุณภาพการศึกษา

 Concepts, theories of academic administration, 

management of learning resources and environment to promote 

learning management, curriculum development and curriculum 

course, evaluation measurement and evaluation of learning, 

Instructional management and supplemental teaching, research 

for professional development, principles of quality assurance in 

education, processes in educational quality assurance, education 

quality assurance system, monitoring the quality of education

0501 707  การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  3(90)

 Practical Training in Educational Administration 

 Profession

 การฝกปฏิบตักิารบริหารสถานศึกษาและการบริหารหนวยงาน

ทางการศึกษาองคกร 

 Internship Administration and administration 

educational agency

 2) หมวดวิชาเอกเลือก

0501 801  การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)

 Research and Development in Educational 

 Administration

 หลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันาทางการบรหิารการ

ศึกษา แนวโนมการวิจัยทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา การออกแบบ

การวจิยัเพ่ือพฒันาประสทิธิภาพและประสทิธผิลการบรหิารและการพฒันา

คุณภาพการศึกษา การประยุกตใชการวิจัยปฏิบัติการ และการวิจัยและ

พฒันาเพ่ือพฒันาองคกรวชิาชีพทางการบริหารการศึกษา การเขียนบทความ

วิจัย

 Principles and concepts of research and development 

in educational administration, trends of research in educational 

administration and development, research design for developing 

efficiency and effectiveness of administration, and educational 

quality development; applications of action research, research 

and development for developing professional organization in 

educational administration, writing research article 
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0501 802  พื้นฐานกระบวนทัศนทางการศึกษา  3(3-0-6)

 Foundations of Educational Paradigm

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนทัศนใหมทางการศึกษา 

การออกแบบกิจกรรมการศึกษาโดยใชแนวคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา 

ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา 

 Principles, concepts, theories, new paradigms 

in education, designing educational activities using basic 

sociological concepts, education philosophy, educational 

psychology and educational technology

0501 803  การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา  3(3-0-6)

 Managing Changes in Schools

 หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเ ก่ียวกับการบริหารการ

เปลีย่นแปลง ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง การพัฒนาองคการ นวตักรรมการ

บรหิารการเปลีย่นแปลง การจดัการความรู องคกรแหงการเรยีนรู การบรหิาร

เชิงกลยุทธ การบริหารความขัดแยง การบริหารความเส่ียงเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาสถานศึกษา

 Principles, concepts and theories of change 

management, change leadership, organization development, 

innovation management change, knowledge management, 

learning organization, strategic management, conflict 

management, risk management to lead to school development

0501 804  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนา 3(3-0-6)

 การศึกษา 

 nformation Management System for Education and 

 Development

 แนวคิด ทฤษฎีระบบ การพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศ 

การพฒันาระบบสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา 

การบริหารจดัการและการเรียนรู นวตักรรมทางการศึกษา การใชสารสนเทศ

และนวัตกรรมเพื่อการบริหารและพัฒนาการศึกษา

 Concepts, systems, systems development, information 

systems, information systems development, the role of information 

technology for education management and learning educational 

innovation, the use of information and innovation for educational 

administration and development

0501 805  การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารและการจัดการ  3(3-0-6)

 เชิงกลยุทธ

 Development of Administration Competencies and 

 Strategic Management 

 หลกัการ แนวคดิเก่ียวกบัสมรรถนะ องคประกอบของสมรรถนะ 

การพัฒนาสมรรถนะสําหรับผูบริหาร ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ การนํา

กลยุทธไปสูการปฏิบัติ การกํากับติดตามประเมินผล

 Principles, concepts of competencies, components of 

competencies; the development of administrator’s competencies; 

skill in planning strategies; implementation of strategies into 

practice; directing, follow-ups, and evaluation

0501 806  การสัมมนาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  3(3-0-6) 

 Seminar on Educational Administration and 

 Development 

 การสมัมนาแลกเปลีย่นแนวคดิ กระบวนทศันเก่ียวกบัประเดน็

การวิจัยทางบริหารและพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ 

การวางแผนจัดทาํวิทยานิพนธ การนําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ การวิพากษ

เคาโครงวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ และการเขียนบทความ

เพื่อพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ

 Concept Seminar Paradigms on research issues in 

educational administration and development, thesis development, 

thesis planning presentation of thesis proposal, thesis writing, 

writing articles and publication in academic journals

 3) หมวดประสบการณวิจัย

0501 899 วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต

 Thesis

 การวิจัยในหัวขอทางการบริหารและพัฒนาการศึกษาโดยการ

ใหคาํปรกึษาของอาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ เพือ่หาคําตอบท่ีเปนแนวทาง

การแกปญหาหรือเพื่อการสรางองคความรูใหมในสาขาวิชาการบริหารและ

พัฒนาการศึกษา 

 Conducting research in the topics related to 

educational administration and development under the 

supervision and advice of the thesis advisor to seek the answer 

to the problem or to generate a new knowledge in the field of 

educational administration and development
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 ( . .)
 (  . .2559)

   :   

   :  Master of Education Program in Educational Technology and Communications

  ( )  :  ( ) 

  ( )  :  . .( )

  ( )  : Master of Education (Educational Technology and Communications)

  ( )  :  M.Ed. (Educational Technology and Communications)

    2

1.  

2.  

1.1 

1.2 

3. 

    3.1 

 4

12

 8

12

36
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 1)    4 

0504 873   2(1-2-3) 

 Statistical Methods for Educational Research 

0504 874  2(1-2-3) 

 Research Methodology

 2) 

  2.1) 

    2   12 

0503 750  2(2-0-4)

 

 Educational Technology and Communications in 

 C ontemporary Education

0503 751  2(1-2-3)

 Research in Educational Technology and 

 Communications 

0503 752  2(2-0-4)

 Design and Development of Instructional Systems 

0503 753   2(2-0-4)

 Distance Teaching and Learning

0503 810  2(2-0-4)

 

 Administration and Management in Educational 

 Technology and Communications

0503 811   1(0-2-6)

 Seminar in Educational Technology and 

 Communications 

0503 812  1(0-2-6)

 Research Seminar in Educational Technology and 

 Communication 

  2.2) 

     2  8 

0503 754   2(2-0-4)

 Analysis for Instructional Systems Design

0503 755   2(2-0-4)

 Instructional Message Design

0503 756   2(2-0-4)

 Learning Environment Design

0503 757   2(2-0-4)

 Instructional Strategies with Technology Design

0503 758   2(1-2-3)

 Educational Innovation Design and Development

0503 759   2(1-2-3)

 Educational Resources Designand Development

0503 760   2(1-2-3)

 Training and Human Resource Development

0503 761   2(2-0-4)

 Evaluation in Educational Technology and 

 Communications

0503 813  2(1-2-3)

 

 Design and Development of Instructional Media 

 Production System

0503 814  2(1-2-3)

  

 Instructional Design and Development via Mobile 

 Communications tools

0503 815  2(1-2-3)

 

 Virtual Learning Environment Design

0503 816  2(1-2-3)

  

 Management Information Systems and Databases for 

 Education

0503 817   2(1-2-3)

 Project Management in Educational Technology

0503 818   2(2-0-4)

  Diffusion and Adoption of Educational 

 Innovation

0503 819  2(2-0-4)

 Critique of Issues in Educational Technology 

 and Communication

0503 820  2(1-2-3)

 

 User Interface Design for Instructional Media

 3) 

    2   12  

0503 899   12 

 Thesis

Diffusion and Adoption of Educational Innovation
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 (  . .2559)

 2)  

  2.1)   12 

0503 750  2(2-0-4)

 Educational Technology and Communications 

 in Contemporary Education

  

 

 

 Evolution, Scope and Roles of educational technology 

and communications and educational innovation applied to the 

current study. The fundamental Concepts and theories related to 

educational technology. Trends of modern education technology 

and Communication, Ethics of Educational Technologists

0503 751  2(1-2-3)

 Research in Educational Technology and 

 Communications

 

 

 Principles and Theories of research, Research methodology 

design, research process, Research instruments and data collection 

method, statistics for research, research trends and issues in 

educational technology and communications in present and 

future, research issues presentation, practical proposals for research 

in educational technology and communications, Ethical Protocol

0503 752  2(2-0-4)

 Design and Development of Instructional Systems 

 

 

  

 

  

    2  

 1)   4 

0504 873  2(1-2-3)

 Statistical Methods for Educational Research

 

 

 

  

 

 

 Preliminary concepts about statistics for educational 

research, Type of data, scales of measurement, Review of 

Elementary Statistics, Inferential statistics using in educational 

research and the using of appropriate statistical tests for research, 

for example, measures of central tendency, measures of dispersion, 

measures of relationship, regression analysis, hypothesis testing, 

basic assumptions testing of statistics, comparing population 

mean with t-test, analysis of variance, multiple comparison, 

chi-square test, data analysis using statistical packages, output 

presentation and interpretation

 

0504 874  2(1-2-3)

 Research Methodology

  

    

   

 

 

 Basic concepts of research methodologies, types of 

research, research procedures, identi cation of research problem, 

review literature, research designs, sample size and sampling 

techniques, research instruments, techniques for collecting data, 

data analysis and interpretation, conclusion and suggestion, 

research report writing, presentation and dissemination, research 

criticism
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 Concepts, principles, systems theory, communication 

theories and psychology based learning and research related 

to design and development of instructional media for different 

teaching and learning models, classroom teaching and learning, 

and instructional system development with emphasis on analysis, 

design, development, implementation, and evaluation. Instructional 

system designer competencies

 

0503 753  2(2-0-4)

 Distance Teaching and Learning

 

  

 

 

   

 Principles and theoriesrelated to distance teaching and 

learning design in formal Education, non-formal education and 

informal education, types of appropriate media and technology for 

distance education, educational standard, educational systems 

management, knowledge delivery, and distance instructional 

evaluation

0503 810   2(2-0-4) 

 

 Administration and Management in Educational 

 Technology and Communications

   

   

   

   

 

 

 Types of educational technology department, The 

Concept of educational technology and communication 

management, principles of management, management 

model, principles of planning, organizing, personnel, directing, 

coordinating, controlling, resources allocating, monitoring 

and evaluating in educational technology and communication 

management, Focusing on design management approach to the 

solution of case studies and simulations, Trends and research-

related educational technology and communication management

0503 811  1(0-2-6)

 Seminar in Educational Technology and 

 Communications 

 

  

 

 

 Study, analysis, synthesis of document and theoretical 

research papers related to educational technology and 

communications. Trends in Educational Technology and 

communications The application of technology in education.

Integrating Educational Technology and communications 

together with various science in the interesting issues in the 

present and future The report presents the concept paper and 

discuss together to contribute to issues in research

0503 812   1(0-2-6)

 Research Seminar in Educational Technology and 

 Communication 

 

 Study, Analysis and synthesis of research papers 

and theories about educational technology research, Issues and 

problems related to education and Discussion to contribute to the 

design educational technology research and Presentation of the 

research proposal.

  2.2)   8 

0503 754  2(2-0-4)

 Analysis for Instructional Systems Design

  

  

 

 

 

 Principles, theories and Analysis Procedure for 

Instructional Systematic Design such as Need Assessment, 

Learners Analysis, Content analysis, Learning environment 

analysis to be used for design and development of instructional 
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media production, Instruction in the classroom and various 

Instruction system. Trends and research related to Analysis for 

Instructional System Design

0503 755  2(2-0-4)

 Instructional Message Design

 

 Principle, concepts theories and research ndings 

related to Message Design that improve teaching and learning, 

and Instruction media production development. Focused on 

the design, development and evaluation of Message Design for 

Instruction by practicality. Trends and research related to the 

Message Design for Instruction

0503 759  2(1-2-3)

 Educational Resources Design and Development

    

 

     

    

 Types of educational resources, Design, development, 

management and assessment of educational resources, both 

of ine educational resources as library, learning resource center, 

museums, knowledge parks, And online educational resources 

as virtual museum, open source learning resources (OER), etc., 

trends and research-related educational resources

 

0503 760  2(1-2-3)

 Training and Human Resource Development

 

 Principles and theories about human resource 

development. Psychology of Adult Learning, Analysis of the 

personal performance in the organization, Methods and 

innovative technologies in training. Focusing on design and 

development human resource development strategy project. 

Trends and research-related human resource development

 

0503 761  2(2-0-4)

 Evaluation in Educational Technology and 

 Communications

  

 

  

  

 Principles, theories related to the measurement and 

evaluation of educational technology such as the Formative 

Assessment and Summative Assessment, Instruments and 

methods of evaluation, The quality assessment of instructional 

media of various types, Evaluation of production process and 

implementation instructional media, Evaluation of training, The 

application of technology to evaluate instructional. Trends and 

new research related to Evaluation of educational technology

 

0503 813   2(1-2-3)

  

 Design and Development of Instructional Media

 Production System

   

  

  

 

 

 

  

 

 

 De nition, type of instructional technology, principle 

of instructional technology production, system theory, design 

principle, message design, learning psychology, computer 

software for produce instructional technology. Guideline and 

necessity of the design and development of instructional technology 

production system, emphasizing the design and development of 

instructional technology production system on analyzing input, 

instructional technology production processes, instructional 

technology production, instructional technology evaluation, and 

feedback
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0503 814  2(1-2-3)

 

 Instructional Design and Development via 

 Mobile Communications tools

  

 

 Design and development learning on mobiletechnology 

to support ubiquitous learning context in educational institutions 

and organizations.Trends and Research related mobile learning 

 

0503 815   2(1-2-3)

 Virtual Learning Environment Design

     

    

    

 

 Principles, theories, de nitions, and characteristic of 

Virtual Learning Environments (VLE) design and development, 

method, process, and strategy in managing a VLE research 

analysis and synthesis to be guidelines of VLE development, 

assessing and evaluating for VLE, ethics promotes piracy, and 

access to appropriate information online

 

0503 816  2(1-2-3)

 

 Management Information Systems and Databases 

 for Education

    

 

 

 Management information system, planning, analysis, 

design and evaluation information system and databases for 

Education, process for development information system for 

Education and related literature, Management information system 

and databases for Education

 

0503 817  2(1-2-3)

 Project Management in Educational Technology

  

   

  

  

 Principles and Concepts of planning, scheduling, 

allocating resources, budgeting, proposal preparation, cost control, 

risk assessment, and personnel management for instructional 

projects. Focusing on problem Analysis, Design management 

approach to the solution of case studies and simulations

 

0503 818   2(2-0-4)

 Diffusion and Adoption of Educational Innovation

 

   

   

 

 

 

  

  

 Concept for diffusion and adoption of educational 

innovation. Diffusion theories, the innovation decision process, 

the individual innovativeness, the rate of adoption, the perceived 

attributes, the models of ef cient diffusion of educational 

innovation, communication processes in educational innovation 

diffusion processes, educational innovation diffusion evaluation, 

educational innovation diffusion in different level, analyzing the 

factors affect to diffusion and adoption of educational innovation, 

Trends in diffusion and adoption of educational innovation in 

the future

 

0503 819   2(2-0-4)

 

 Critique of Issues in Educational Technology and 

 Communication

  

  

 Critique issues of technology and communications in 

the current study, Analysis presented issues
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0503 820   2(1-2-3)

 

 User Interface Design for Instructional Media

 

 

 

 

 Principles and Theories of Interactive designed 

between programs and instructional Media User, Using graphics 

and advanced tools for designed the interaction between human 

and computers. Interaction Design method, Testing and using 

computer software to design interactive, Trends and research-

related to Interface Design

 

 3)  12 

0503 899   12 

 Thesis

   

 

 

 Study, selection of an interesting issues or problems in 

teaching and learning on some subject areas to conduct research 

work under the supervision and advice of the thesis advisory 

committee to develop solutions to educational media and 

technology problems or to build a new body of knowledge for 

ef cient and concrete instruction
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 ( . .)
 (  . . 2559)

   :      

     : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

  ( ) :  ( )

  ( ) : . . ( )

   ( ) :  Master of Education (Curriculum and Instruction) 

  ( ) :  M.Ed. (Curriculum and Instruction)

   2    2 

1.    4 4

2. 21 31

 2.1  13 25

 2.2  8 -

 2.3 - 6

3.    12 12

3.1    12 12

      37 47



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

350

    2 (1)   37 

 1)   4  

0506 701  2(1-2-3)      

 Basic Research in Curriculum and Instruction

0506 702  2(1-2-3)

 Statistic for Research in Curriculum and Instruction

 2)  

  2.1)   13   

0506 703  3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

0506 704  3(3-0-6)

 Learning Design and Classroom Management

0506 705  3(3-0-6)

 Curriculum and Instruction Research Design

0506 706    2(1-2-3)

 Practice in learning areas Design

0506 707  2(2-0-4)

 Learning Management of Thinking Skills

  2.2)   8  

0506 715  2(1-2-3)

 Computer and Internet for Learning

0506 716  2(2-0-4)

 Instructional Models 

0506 717  2(2-0-4)

 Learning Media Designs

0506 718  2(2-0-4)

 Nature of Learning

0506 719  2(2-0-4)

 Learning Management for Special Needs Children

0506 720  2(2-0-4)

 Teaching and Learning of Values and Ethics

0506 721  2(2-0-4)

 Instructional Supervision

0506 722  2(2-0-4)

 Issues and Trends in Curriculum and Instruction

0506 723  2(2-0-4)

 Professional Ethics for Teachers

0506 724  2(2-0-4)

 Curriculum and Instruction Management

0506 725   2(2-0-4)

 Learning Process

 3) 

  3.1)   12 

0506 899   12 

 Thesis 

    2 (2)  47 

 1)   4  

0506 701   2(1-2-3)      

 Basic Research in Curriculum andInstruction

0506 702   2(1-2-3)

 Statistic for Research in Curriculum and Instruction 

 2)  

  2.1)   25  

0502 751  3(3-0-6)

 Psychology for Teachers 

0506 703   3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

0506 704   3(3-0-6)

 Learning Design and Classroom Management

0506 705  3(3-0-6)

 Curriculum and Instruction Research Design

0506 706   2(1-2-3)

 Practicum in learning areas Design

0506 707   2(2-0-4)

 Teaching of Thinking Skills

0506 708  2(2-0-4)

 Language and Cultures for Teachers 

0506 709  2(2-0-4)

 Administration and Educational Quality Assurance

0506 710  2(2-0-4)

 Innovation and Information Technology for Teachers

0506 711  2(1-2-3)

 Professional Teacher Development

0506 712    1(1-1-3)

 Seminar and Enhancing Professional Experience

  2.2)   6  

0506 713  1  3(0-16-8)

 Internship 1

0506 714  2 3(0-16-8)

 Internship 2

 3) 

  3.1)   12 

0506 899   12 

 Thesis 
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 (  . . 2559)

 

 

 The essential statistics for research in Curriculum 

and Instruction and assumptions Testing hypotheses, Operating 

data collection, Using basic statistics to study of the data, basic 

assumptions testing by statistics, data analysis by computer 

program, data analysis and presentation of results for research 

in Curriculum and Instruction 

0506 703   3(2-2-5)

 Curriculum Development

   

   

  

 

 Major concepts of curriculum; principles and theories 

of curriculum; curriculum foundations; curriculum analysis; 

curriculum construction; curriculum planning ; curriculum 

implementation; curriculum evaluation; and research in 

curriculum

0506 704   3(3-0-6)

 Learning Design and Classroom Management 

    

   

 

 

 

 

 Principles, concepts, theories of teaching and learning; 

classroom management; instructional management; instructional 

designs and learning innovation; learning assessment; 

instructional designs and planning for student-centered 

approaches; application of learning information and information 

technology for instruction 

0502 751  3(3-0-6)

 Psychology for Teachers 

  

 

  

 

    

 Introduction to psychology and theory of educational 

psychology in order to understand human nature and basic needs; 

human development; psychology of classroom instruction; 

psychology of learning; psychology for learners with special needs; 

implications of knowledge into teaching to improve learners’ 

performance to match their brain development, thinking and 

learning styles, aptitude, as well as to promote their learning 

capacity to reach the highest level

0506 701  2(1-2-3) 

 Basic Research in Curriculum and Instruction

   

  

  

  

   

  

 Basic concepts of research methodologies, types of 

research, research procedures, identi cation of research problem, 

research designs, review literature, sample size and sampling 

techniques, research instruments, techniques for collecting data, 

data analysis and interpretation, conclusion and suggestion, 

research report writing, presentation and dissemination and 

research criticism in Curriculum and Instruction

0506 702    2(1-2-3)

 Statistic for Research in Curriculum and Instruction
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0506 705   3(3-0-6)

 Curriculum and Instruction Research Design

   

 

    

  

    

 Principles ideas and research topics related to 

curriculum and instruction; learning problems analysis for 

assignment research topics; variables de nition; research 

instrument design and Evaluate the quality of Research Instrument; 

research samples assignment; data collection design; data analysis 

design; research interpretation and research result discussion 

0506 706   2(1-2-3)

 Practice in learning areas Design

      

  

 

 practicing curriculum analysis according to learning 

areas; designing learning activities; practicing learning 

management implementation and re ection to improve students

0506 707   2(2-0-4)

 Learning Management of Thinking Skills

   

    

  

 

 Characteristics of thinking; components of thinking; 

types of thinking; analytical thinking; synthesis thinking; critical 

thinking; creative thinking; developing thinking skills; integration 

between thinking and learning activities; thinking evaluation

0506 708   2(2-0-4)

 Language and Cultures for Teachers 

   

 

  

   

   

 The study and practice of Thai and English for 

communication for education purposes from print media and 

electronic media based on integrative language skill process 

including note taking, summarizing, interpreting, expanding; 

presenting information in forms of oral and written language; 

the use of computers as tools for communications, organizing 

information, researching information, and teaching

0506 709   2(2-0-4)

 Administration and Educational Quality Assurance

  

   

  

  

  

 

 

 Theories and principles of educational institution 

administration; educational leadership; systematic thinking; 

organization culture learning and good governance; human 

relations and communication in organizations; team working; 

education quality assurance; academic project; job training 

project; projects and activities for educational institution 

development; information systems for educational management; 

and education for community development ; laws concerning 

educational administration and educational quality assurance

0506 710   2(2-0-4)

 Innovation and Information Technology for Teachers

    

 

 

   

 

 Development, scope, concept and theory in information 

technology for educational communication; communication in 

teaching and learning; types of instructional media and educational 

technology innovation; design, development, implementation and 

evaluation of instructional media and educational information 

technology innovation; learning resources and learning networks; 

analysis of problems employing innovations, technologies and 

information; and information technology which will be applied 

in education in the future
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0506 711   2(1-2-3)

 Professional Teacher Development

  

   

   

  

 

 

 

 

 Signi cances and development of teaching 

professionals and teaching profession organizations, teacher’s 

job description; rules and responsibilities; quali cations and 

professional standards, moral and ethics, quali cation of quality 

teachers, aspects of quali ed teachers, grow teacher spirituality, 

trends in teacher development, teachers and educational, personal 

administrative organization, law and rules relating to teachers 

and special education teachers, developing for being professional 

teachers and educators

0506 712    1(1-1-3)

 Seminar and Enhancing Professional Experience

  

 

 

 

 

 Signi cant and models of seminars; study and 

analysis on situations, problems and topics regarding education 

and drawing conclusion as well suggesting preventions and 

solutions involving teaching and learning; studying and analyzing 

of research on teaching and learning and applying the results of the 

research to improve learning and teaching; conducting seminars 

for creating strategies and nding the ways to develop learners, 

teacher profession and education of the country 

0506 713  1  3(0-16-8)

 Internship 1 

 

 

 

 

 

 

 Integrated-implementation of principles, theories, 

learning experiences and acquired skills for professional teaching 

and learning; evaluation and assessment, using evaluation results 

to improve learning and teaching, conducting research to develop 

learning, sharing knowledge from seminar held before during and 

after the practicum, and operating in the role of a professional 

(counselor, student personnel/affairs adviser, etc.) in schools

0506 714  2  3(0-16-8)

 Internship 2

 

  

 

 

 

  

 1

 Integrated-implementation of principles, theories, 

learning experiences and acquired skills for professional teaching 

and learning; evaluation and assessment, using evaluation results 

to improve learning and teaching, conducting research to develop 

learning, sharing knowledge from seminar held before during and 

after the practicum, and operating in the role of a professional 

(counselor, student personnel/affairs adviser, etc.) in schools, a 

continuation of Practicum in School Setting 1 

0506 715   2(1-2-3)

 Computer and Internet for Learning

 

   

 Using computer and internet for information searching 

and communication; application of various computer programs 

for learning as well as developing learning media

0506 716    2(2-0-4)

 Instructional Models 

    

   

 

 Concepts, principles, and theories of learning and 

teaching; models of learning and teaching with emphasis on 

cognitive domain, affective domain and psychomotor domain as 

well as process skills and integration
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0506 717   2(2-0-4)

 Learning Media Designs

    

    

     

 Concepts, principles, designs, and applications of 

instructional media for educational research; project planning 

including organizing information and materials; application 

of media materials: pictures, transparencies, slides, audio and 

video recording, multimedia, computer software, and internet 

for educational research

0506 718   2(2-0-4)

 Nature of Learning

     

    

   

  

 Principles, concepts and theories related to nature 

of individual learning; learning styles; individual differences; 

attitude, personality, mental health and adjustment, perception, 

intelligences; learning process for multiple intelligences and 

emotional quotient development and related research

0506 719   2(2-0-4)

 Learning Management for Special Needs Children 

 

 

   

 

 Foundation of inclusive education, principles of 

inclusive learning and teaching, enhancing regular inclusion and 

full inclusion, special education services in normal classroom 

context, teaching technique and learning media for special 

needs children 

 

0506 720   2(2-0-4)

 Teaching and Learning of Values and Ethics

   

 

 

 Importance, principles and major concepts of values 

and ethics; development and change of values and ethics learning 

process; morals for educators; related research studies

0506 721   2(2-0-4)

 Instructional Supervision

    

 

 

 Principles, concepts, theories of instructional 

supervision; learning and classroom management; application 

of supervisory concepts for learning improvement; and related 

research studies

0506 722   2(2-0-4)

 Issues and Trends in Curriculum and Instruction

   

  

 Studies, presentation and discussion of contemporary 

issues of curriculum and learning; trends in curriculum and 

learning; application of the body of knowledge for developing 

quality of education

0506 723   2(2-0-4)

 Professional Ethics for Teachers

 

  

  

 Analysis and synthesis of research concerning 

professional ethics for teachers, Buddha’s teaching related to 

ethics for teachers, principle and major concepts of moral and 

ethics for teachers 

0506 724   2(2-0-4)

 Curriculum and Instruction Management

  

   

 Signi cance of curriculum and instruction, processes 

of curriculum development, curriculum management, learning 

and teaching activities and educational quality assurance

0506 725   2(2-0-4)

 Learning Process
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 De nitions, theories and characteristics of learning, 

principles of learning, levels of learning, learning process models, 

learning styles, learning process assessment, learning activities

0506 899    12 

 Thesis

  

 

 Conducting a research study in order to resolve the 

teaching and learning problems, developing model of teaching 

and learning, and developing a curriculum under a close advice 

and supervision of the thesis advisory committee
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 ( . .)
 (  . . 2559)

    :   

    :  Master of Education Program in Educational Research and Evaluation

   ( )   :   ( )

  ( )   :  . . ( )

   ( )   :  Master of Education (Educational Research and Evaluation)

  ( )  :  M.Ed. (Educational Research and Evaluation)

    2

 
   2

1.  

2.     

    2.1 

    2.2     

3.  (Research Experience)

     (Thesis)

4 

22 

(16 )

(6 )

12 

      38 
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   4  

0504 873   2(1-2-3)

 Statistical Methods for Educational Research

0504 874  2(1-2-3)

 Research Methodology

   22  

 1)     2  16  

0504 705  2(2-0-4)

 Test Theory

0504 723  2(2-0-4)

 Experimental Designs

0504 725  2(1-2-3)

 Qualitative Research in Education

0504 732  2(1-2-3)

 Data Collection Techniques for Research

0504 750  2(1-2-3)

 Advanced Statistics for Educational Research

0504 820  2(1-2-3)

 Seminar in Educational Research and Evaluation 

0504 878   2(1-2-3)

 Mixed Method Research in Education

0504 880  2(1-2-3)

 Evaluation Theory and Application 

 

 2)     2   6  

0504 726   2(1-2-3)

 Future Research

0504 730  2(1-2-3)

 Research Synthesis

0504 734  2(2-0-4)

 Research for Organizational Development

0504 795  2(1-2-3)

 Needs Assessment

0504 853  2(1-2-3)

 Sampling Theory and Techniques

0504 854  2(2-0-4)

 Nonparametric Statistics

0504 857  2(2-0-4)

 Inferential Statistics

0504 871  2(1-2-3)

 Data Processing in Education

0504 872  2(1-2-3)

 Action Research in Learning and Instruction

0504 879    2(2-0-4)

 Evaluation Research 

0504 881   2(1-2-3)

 Affective and Psychomotor Test Construction

0504 890  2(2-0-4)

 Research and Development for Educational Innovation 

  3)  

0504 899     12 

 Thesis  (   2)
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 (  . . 2559)

 

 1)  

0504 705  2(2-0-4)

 Test Theory

   

 

   

   

 

 Classical theory in measurement, error of measurement, 

reliability, validity, item response theory, generalizability theory 

and the implication of the Theory such as Differential Item and 

Test Functioning, Test Score Equating, Adaptive Testing

0504 723  2(2-0-4)

 Experimental Designs

  

  

  

 

  Meaning and Characteristic of Experimental Design, 

Type of Experimental Design, Internal and External Validity, 

Control Extraneous Variables, Statistical method in Experimental 

Designs and Experimental research report writing

0504 725   2(1-2-3)

 Qualitative Research in Education

  

   

 Concepts of qualitative research methodology in 

education, principles and methods of data collection, data 

analysis, research report, research review and practice in 

qualitative research in education.

 

0504 873   2(1-2-3)

 Statistical Methods for Educational Research

    

  

   

    

 

  

  

 

 Study of some educational research, Type of data, 

scales of measurement, Review of Elementary Statistics, 

Inferential statistics using in educational research and the 

using of appropriate statistical tests for research, for example, 

measures of central tendency, measures of dispersion, measures 

of relationship, regression analysis, hypothesis testing, basic 

assumptions testing of statistics ,comparing population mean 

with t-test, analysis of variance, multiple comparison, chi-square 

test, data analysis using statistical packages, output presentation 

and interpretation 

0504 874  2(1-2-3) 

 Research Methodology

   

    

  

   

  

  

 Basic concepts of research methodologies, types of 

research, research procedures, identi cation of research problem, 

review literature, research designs, sample size and sampling 

techniques, research instruments, techniques for collecting data, 

data analysis and interpretation, conclusion and suggestion, 

research report writing, presentation and dissemination, research 

criticism
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0504 732  2(1-2-3)

 Data Collection Techniques for Research

   

  

    

 Principles in construction of research tools, data 

collection method and uses of the statistical package program for 

analysis of quali cation such as test, questionnaire, interview, 

observation and also practice creating research tools

0504 750    2(1-2-3)

  Advanced Statistics for Educational Research

   

 

 

    

   

 

 

  Study of some educational research, Univariate analysis 

of variance and covariance, multivariate analysis of variance and 

covariance, multiple regression, ,discriminant analysis, canonical 

correlation, factor analysis, path analysis, multilevel analysis, data 

analysis using advanced statistical packages, output presentation 

and interpretation

0504 820  2(1-2-3) 

 Seminar in Educational Research and Evaluation 

  

 

 Review research in educational research and 

evaluation, analysis, and discuss of research both of Thai and 

other countries, presentation of issues 

0504 878   2(1-2-3)

 Mixed Method Research in Education 

   

  

  

  Concept of mixed method research, research issues in 

mixed method research in education research designs and data 

analysis, triangulation and research conclusion

0504 880  2(1-2-3)

 Evaluation Theory and Application 

    

 De nition, philosophy, development, educational 

evaluation theory and application of theories.

 2)  

0504 726   2(1-2-3)

 Future Research

     

    

  

 

 

  Perspectives Theory methodologies and technique 

about futures Research ; delphi technique, ethnographic future 

research (EFR), ethnographic delphi future research: (EDFR), 

cross-impact analysis, scenarios and future scanning process 

0504 730  2(1-2-3) 

 Research Synthesis 

    

   

  

  De nition of research synthesis and characteristic, 

type of meta-analysis, problem formulation stage, data extraction, 

data collection, analysis effect size and performance outcome, 

presentation of results 

0504 734   2(2-0-4)

 Research for Organizational Development

   

   

 

 Principle and concept of research for organizational 

development, analysis of structure, policy and context of 

organization, techniques and strategies for organizational 

development, research design for organizational development, 

application of research nding for organizational development
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0504 795  2(1-2-3)

 Needs Assessment

   

    

 Concepts, principles and methodology of needs 

assessment for project development, planning, analyzing, 

presenting, and applying assessment results

0504 853  2(1-2-3)

 Sampling Theory and Techniques

  

   

 Concepts and sampling techniques in research, 

sampling error, estimation, determining sample size, practice of 

application of sampling theory and techniques for research

0504 854  2(2-0-4)

 Nonparametric Statistics

  

  

  

 Differences between non-parametric and parametric 

statistics, distribution- free test for one or two independent 

samples

0504 857  2(2-0-4)

 Inferential Statistics

 : , t, F, 2 , 

,  (

, ,  1  2 

, , 

,

)

 Function of distributions : normal, t, F, 2, sampling 

theory, estimation of parameters, testing of statistical hypothesis, 

(inferences about mean, proportion, and variance for one and 

two populations, analysis of variance both one way and two way 

classi cations, inferences about regression, categorical data 

analysis and non- parametric)

0504 871  2(1-2-3)

 Data Processing in Education

   

  

  

 

 Principles of data analysis, data processing, uses of 

statistical package programs for research data analysis; multi 

level Analysis, Structural Equation modeling

0504 872  2(1-2-3)

 Action Research in Learning and Instruction

     

  

   

 Concepts, principles, models, techniques and methods 

of action research and research in learning and instruction, data 

collect in data analysis, research report, practice to conduct 

research and evaluation of auction research relation to learning 

and teaching

0504 879   2(2-0-4)

  Evaluation Research

     

  

   

  Concept, theory, methodology and steps of evaluation 

research, application of social research method for operating and 

monitoring educational programs, projects and activities

0504 881  2(1-2-3)

 Affective and Psychomotor Test Construction

    

 

  

 

 De nition and theory of Affective and Psychomotor 

Test Construction, objective and job description analysis, test 

construction for process and products of works, test construction 

for affective characteristics, analyzing and interpreting quality of 

instruments
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0504 890  2(2-0-4)

 Research and Development for Educational 

 Innovation 

   

 

 

 Principles, concepts, models of research and 

development for educational innovation, types of educational 

innovation, procedures of research and development for 

educational innovation, practicum’s for research and development 

for educational innovation desig n

   (2)

0504 899    12 

 Thesis

   

 

 Study and selection of an interesting issue or problem 

in education and conducting research work under the supervision 

and advice of a thesis advisory committee to seek the answer to 

the problem or to build a body of new knowledge in the eld of 

educational research and evaluation
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     :   

     : Master of Education Program in Teaching of Science and Mathematics

  ( )  :  ( )

   ( )  : . . ( )

  ( )  : Master of Education (Teaching of Science and Mathematics) 

   ( )  : M.Ed. (Teaching of Science and Mathematics)

 ( )

  

 2

1.  -

2. 34

 2.1  26

 2.2  8

  2.2.1  6

  2.2.2  2

3.  18

 3.1  12

 3.2  6

    52
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  34  

    26        
0502 751  3(3-0-6) 
  Psychology for Science and Mathematics Teachers    
0504 873  2(2-0-4)
  Statistical Methods for Research
0504 874  2(2-0-4)
  Research Methodology
0506 729  2(1-2-3) 
  Aspects of Profession and Professional Teachers
0506 730  2(2-0-4)
  Language and Cultures for Teachers  
0506 731  3(3-0-6)
  Curriculum Development of Science and Mathematics
0506 732  3(3-0-6)
   
  Science and Mathematics Instructional Designs
0506 733    1(1-1-1) 
   1 
  Seminar and Enhancing Experience 
  in Teaching Science and Mathematics 1
0506 734    1(1-1-1) 
   2
  Seminar and Enhancing Experience in Teaching   
  Science and Mathematics 2
0506 735  2(2-0-4)
  Administration and Educational Quality Assurance 
0506 736  3(3-0-6)
    
  Innovation and Information Technology 
  for Science and Mathematics Teachers
0506 737  2(2-0-4)
   
  Science and Mathematics Educational  
  Measurement and Evaluation

    8  
    6    

  

0204 555  1  3(3-0-6)
  Concept and Teaching Innovation of Physics 1  
0204 556  2   3(3-0-6)
  Concept and Teaching Innovation of Physics 2  

  

0202 518   1 3(3-0-6)
  Concept and Teaching Innovation of Chemistry 1
0202 528  2 3(3-0-6)
  Concept and Teaching Innovation of Chemistry 2

  
0203 520  1 3(3-0-6)
  Concept and Teaching Innovation of  Biology 1
0203 540  2 3(3-0-6)
  Concept and Teaching Innovation of  Biology 2

0201 504   1 3(3-0-6)
  Concept and Teaching Innnovation 
  of Mathematics 1
0201 505   2 3(3-0-6)
  Concept and Teaching Innnovation 
  of Mathematics 2

     2  
 

0299 512   2(2-0-4)
  Environmental Science
0299 513  2(2-0-4)
  Science and Modern Life Style  
0299 514   2(2-0-4)
  Concepts of Sciences related to Local Wisdom

0201 502  2(2-0-4)
  Innovation in Mathematics Instruction
0201 602   2(2-0-4)
  Mathematical Analysis for Teachers
0201 603  2(2-0-4)
  Abstract Algebra for Teachers

0201 604  2(1-2-3)
  Mathematical Packages for Teachers

  12 
0506 899  12 
  Thesis

   6   
0506 739  1 3(0-6-3)
  Practicum in School Setting  1
0506 740  2 3(0-6-3)
  Practicum in School Setting  2
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0504 873    2(2-0-4)

  Statistical Methods for Research

   
    

  
   

  
  

 
  Basic concepts for statistical methods for research, 
level of measurement, measures of central tendency, measures 
of dispersion, measures of relationship, regression analysis, 
hypothesis testing, basic assumption testing, t-test, analysis 
of variance, analysis of covariance, multiple comparison, 
nonparametric statistics, data analysis by statistical package, 
output interpretation and presentation for research report

 

0502 751  3(3-0-6)

  Psychology for Science and Mathematics Teachers    

     
  

 
    

 

  Introduction to psychology in order to understand 
human nature and basic needs; human development; Instructional 
psychology in science and mathematics classroom; psychology 
of learning; psychology of guidance and counseling; psychology 
for learners with special needs; implications of knowledge into 
teaching practice to help and promote student’s capacity to reach 
their highest level

0504 874   2(2-0-4)

  Research Methodology

   
    

   
   

  

  Principles and introduction to research methodology; 
ethics for researchers; reconnaissance and research planning; 
research designs; research instrument development; data 
collection; statistics for research; data analysis; research proposal; 
research report writing; presentation of completed research; 
research process for problem solving; classroom research; 
searching and studying of research for teaching and learning 
development; practice conducting research to implement 
outcomes for improving teaching and learningin science and 
mathematics; learners development  criticism

0506 729  2(1-2-3)

  Aspects of Profession and Professional Teachers

   
   

      
 

 
 
   

 
  Signi cances, development  and knowledge 
management of teaching professionals and teaching profession 
organizations, teacher’s job description; rules and responsibilities; 
quali cations and professional standards, moral and ethics, 
quali cation of quality teachers, aspects of quali ed teachers, 
trends in teacher development, teachers and educational, 
personal administrative organization, law and rules relating to 
teachers and special education teachers, developing for being 
professional teachers and educators
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0506 732  3(3-0-6)

    

  Science and Mathematics Instructional Designs

    
  

  
  

 
  

    
 

 
 

  Concepts, signi cace, theories and approaches of 
learning management innovation; classroom management; 
learning environment; models and techniques of teaching 
science and mathematics; child-centered learning; science 
and mathematics learning design and management; applying 
learning management innovations relevant to the learner’s 
learning level, content and context of learners; content integration 
across learning areas; designing learning activities that promote 
learners’ learning in science and mathematics; measurement for 
classifying the learner’s learning level

0506 733  1(1-1-1)

  1

  Seminar and Enhancing Experience 

  in Teaching Science and Mathematics 1
    

 
 

  

  
 

  Study, observation, and analysis on situations, 
problems and topics regarding teaching science and mathematics 
in the classroom and drawing conclusion as well suggesting 
preventions and solutions involving teaching and learning science 

  Foundation of philosophy, concept and theories in 
education, Thai education: history, system, vision and national 
development plan, curriculum theories, models of curriculum 
development, management and evaluation of curriculum, 
curriculum standards, school curriculum development, problems 
and trends in science and mathematics curriculum development, 
practice in science and mathematics curriculum development

0506 730  2(2-0-4)

  Language and Cultures for Teachers  

   
 

 
    
    

    
 

  Signi cance and de nitions of culture; study of 
Thai culture and different cultures; the relationship between 
language and culture; developing teaching and learning in 
social and cultural context; Thai, English and other languages for 
teachersfocusing on using listening speaking reading and writing 
for communication through integrative language skill process 
including note taking, summarizing, interpreting, expanding; 
presenting information in forms of oral  and written language;  
using language and culture for living together in peace

0506 731   3(3-0-6)

  Curriculum Development of Science and Mathematics

   
    

    
  

   
 

and mathematics; studying and analyzing of research on teaching 
and learning and applying the results of the research to improve 
learning and teaching science and mathematics; teaching 
practice to develop a learning in science and mathematics 
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0506 736  3(3-0-6)

    
  Innovation and Information Technology 

  for Science and Mathematics Teachers

     
   

 
   

 
   

 

  Development, scope, concept and theory in 
educational technology; communication in teaching and 
learningscience and mathematics; types of instructional media 
and educational technology innovation; design, development, 
implementation and evaluation of instructional media in teaching 
science and mathematics including educational information 
technology innovation; learning resources and learning networks; 
analysis of problems employing innovations, technologies and 
information;and information technology which will be applied in 
science and mathematics education in the future

0506 737  2(2-0-4)

    

  Science and Mathematics Educational 

  Measurement and Evaluation

     
    

  
    

 
  

   
    

  Principles and techniques of educational measurement 
and evaluationin science and mathematics, measurementtheories, 
learning assessment tools construction in science and 
mathematics, analysis of learning assessment tools, interpreting 
and grading, formative and summative evaluation , assessment 
handbook and using assessment result to improve  science and 
mathematics learning process and curriculum, evaluation the 
measurement result authentic assessment, portfolio assessment, 
performance assessment

0506 734  1(1-1-1)

   2

  Seminar and Enhancing Experience 

  in Teaching Science and Mathematics 2

    
 

   
 

 
  

  Signi cant and models of seminars; study and 
analysis on situations, problems and topics regarding to science 
and mathematics education and drawing conclusion as well 
suggesting preventions and solutions involving teaching and 
learning; studying and analyzing of research on teaching and 
learning and applying the results of the research to improve 
learning and teaching in science and mathematics; conducting 
seminars for creating strategies and nding the ways to develop 
learners, teacher profession and education of the country

0506 735  2(2-0-4)

  Administration and Educational Quality Assurance 

      
 

    
   

  
    

 
 

  Theories principlesand regulation of educational 
institution administration; educational leadership; systematic 
thinking; organization culture learning; human relations and 
communication in organizations; team working; education 
quality assurance; academic project; job training project; 
projectsandactivities for educational institution development; 
development of learning center in educational institution; 
information systems for educational management; and  education 
for community development ; laws concerning educational 
administration and educational quality assurance
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0204 555  1  3(3-0-6)

  Concept and Teaching Innovation of Physics 1

   
 

  Concept and teaching innovation on motion and 
stability, matter and energy, forces and interaction

0204 556  2 3(3-0-6)

  Concept and Teaching Innovation of Physics 2

   
 

  Concept and teaching innovation on eletricity and 
magnetism, introduction to relativity theory, and modern physcis

  

0202 518  1 3(3-0-6)

  Concept and Teaching Innovation of Chemistry 1

  

  
   

        
 

  Concept and teaching innovation on atoms and 
modern electronic structure, periodic properties, modern theory 
of chemical bonding, stoichiometry and chemical reaction, rate of 
reaction, chemical equilibrium; acid-base and buffer, gas, liquid 
and solid, electrochemistry

0202 528  2 3(3-0-6)

  Concept and Teaching Innovation of Chemistry 2

  

   
     

  
  Concept and teaching innovation on structure 
and reaction of organic compounds, basic organic synthesis, 
natural product chemistry, petroleum, petrochemistry, polymer, 
rubber, properties and function of bio-molecules, integration of 
metabolism, transfer of bio-information

  

0203 520  1 3(3-0-6)

  Concept and Teaching Innovation of Biology 1

    
    

  
 

  Concept and teaching innovation of cell structure, 
important processes in cell, tissue system, organ, internal and 
external structure and reproduction of organism, gene and 
genome structure and function, concepts and techniques basic 
genetics

0203 540  2 3(3-0-6)

  Concept and Teaching Innovation of Biology 2

    
   

   
 

  Concept and teaching innovation of evolution, 
classi cation biodiversity and taxonomy of organisms, concepts 
and techniques in environment, ecosystem, natural-resource 
management and applied ecology

0201 504  1 3(3-0-6)

 Concept and Teaching Innnovation of Mathematics 1

     
    

    
 Concept and teaching innovation in the following 
topics: sets, real number, logic, relations and functions, 
analytical geometry and conic sections, trigonometric functions,  
exponential functions, logarithmic functions 

0201 505  2 3(3-0-6)

  Concept and Teaching Innovation of Mathematics 2

       
     
   

  Concept and teaching innovation in the following 
topics: graph, matrix, vectors, linear programming, complex 
number, combination and permutation, probability, calculus, 
price index
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0299 512  2(2-0-4)

  Environmental Science

    
 

  

  De nition of global warming, causes and effects of 
global warming, appropriate behaviors in natural resource and 
energy consumption, renewable energy, environmental pollution, 
application of sciences to environmental problems

0299 513  2(2-0-4)

  Science and Modern Life Style  

     
   

  Links among science, technology, engineering, and 
society; advancement and applications of science and technology 
for a good quality of life

0299 514   2(2-0-4)

  Concepts of Science relateted to Local Wisdom 

   

  Application of scienti c concepts in daily life, scienti c 
knowledge related to local wisdom

0201 502   2(2-0-4)

  Innovation in Mathematics Instruction

   
 

  Innovation in mathematics instruction.Using and 
developing technology in mathematics learning and teaching 
and related researches

0201 602   2(2-0-4)

  Mathematical Analysis for Teachers 

   (  )  
    

   
  Number system (structural study), property of 
completeness, supremum and in mum, sequences of real 
numbers, topology on real line, limits, continuity, differentiation, 
Riemann integral, and sequences of functions

0201 603  2(2-0-4)

  Abstract Algebra for Teachers 

      

  Group, subgroup, normal subgroup, quotient group, 
homomorphism for group and ring

0201 604  2(1-2-3)

  Mathematical Packages for Teachers

   

  Writing for solving mathematic problems; studing and 
using the mathematic packages programs to solve problems

0506 899  12 

  Thesis

   
  

  Conducting a research study in order to resolve  
the teaching and learning problems, developing model of teaching 
and learning, and developing a curriculum under a close advice 
and supervision of the thesis advisory committee

 

0506 739  1  3(0-6-3)

  Practicum in School Setting 1 
  

  
   

 
  Integrated-implementation of principles, theories, 
learning experiences and acquired skills for professional teaching 
and learning; conducting a project; conducting classroom 
research and operating in the role of a professional (counselor, 
student personnel/affairs adviser, etc.) in schools

0506 740  2 3(0-6-3)

  Practicum in School Setting 2

  
    

  
 1

  Integrated-implementation of principles, theories, 
learning experiences and acquired skills for professional teaching 
and learning; conducting a project; conducting classroom 
research and operating in the role of a professional (counselor, 
student personnel/affairs adviser, etc.) in schools, a continuation 
of Internship 1
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  Principle of Psychology and Human Behavior 

  Psychology of Learning and Motivation 
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 Life Span Human Development 

 Cognitive Psychology 

  Research Methodology for Psychological Study 

 Statistical Methods for Psychological Study 

 Psychological Assessment and Testing 

 Theories and Techniques in Behavior

 Personality Theories 

 Case Study 

 Seminarin Psychology 

 Practicum in Psychology 
 

 

 Foundations of Educational Psychology 

 Psychology of Reading 

 Creative Thinking 

 Psychology of Learning and Teaching 

 Guidance in School 

 Guidance in Higher Education 

 Seminar on Problems in Educational 
 Psychology 

 Theories and Techniques in Counseling 

 Group Counseling 

 Family Counseling 

 Child Clinical Psychology 

 Psychology of Exceptional Child 

 Psychology of Deviant Behavior 

 Seminar on Counseling Psychology Issues 
 

 Techniques of Training in Psychology 

 Career Development 

 Group Dynamics 

 Community Counseling 

 Attitude and Beliefs 

 Mental Hygiene 

 Seminar on Problems in Psychology 
 of Organizational Development 

 Thesis 

 Principle of Psychology and Human Behavior 

 Psychology of Learning and Motivation 
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 Human development from fertilization to birth 
stage, child stage, early adult stage, adult stage; the aged 
stage concerning to physical, intellectual, emotional,  
scouted changes, charlatanistic changes of each stage and 
behaviors indicating the problems of each stage as well as 
promotion of each stage for appropriate behaviors by 
analysis of the problem causes and prevention 
 

 

 Human development and cognitive process with 
emphases on perception, intention, memory, imagination, 
concept formation, analytical thinking, problem solving and 
creative thinking 
 

  

 Concepts of psychological research methodologies; 

research procedures, literature review, sampling techniques, 
instruments and techniques for collecting data; data 
analysis and interpretation; research report writing; research 
proposal writing 

characteristics of statistical data, frequency distribution, 
data presentation ; measures of central tendency, measures 
of dispersion ,measures of relationship, multiple regression 
analysis ; analysis of variance ,analysis of covariance ;  
hypothesis testing, multiple comparison 

 Principles of psychological testing and assessment 
for screening the people with behavior problems including 
construction, determination from of quality and analysis of 
the tests and criteria of scoring and reporting results along 
with practice 
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personality, and methods for personality development across 
the life span 
 

 

 Principles of case study ; tools used for case study; 
data analysis, discussion on problems and counseling 
process through authentic case study in school; practicing 
on conducting a case study 
 

 

 An analysis of principles, theories, and psychology 

 Practicum in psychology in aninstitute setting or 

 

 

 

 Concepts and foundations of educational psychology; 
natures of learners; human development; the differences 
between individuals; helping learners for learning and  
having good quality of life;developing and enhancing 
aptitudes and interests according to their potential by 
integrating theories of educational psychology, teaching and 
educational technology, measurement and evaluation and 

 

 
 
 

 
on reading ability; psychological theories in relation 
to reading; an analysis of reading problems referred to 
psychology and setting a project for reading promotion 
 

 

measurement of creative thinking; factors affecting creative 
thinking; development of creative thinking teaching and 
training for each aspect of creative thinking 

 

 Theories of learning; thinking development;  
principles of teaching methods focusing on knowledge of 
the left-right hemispheres of brain to develop thinking and 
application 
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 The administrative management and guidance 
services in school in accordance with child development 
including guidance in education, adjustment and social 
issue, as well as guidance problems in school 
 

 A management and delivering student services 
and students activities at a higher education level; problems, 
and suggestions to students services in higher education 
level 

 
 

 An analysis of educational problems, especially 
current teaching and learning problems through psychological 

and developing and effective teaching and learning conditions 
 

 

 

 Theories and techniques of counseling, comparative 
analysis of theories of counseling as well as methods and 
techniques of various types of counseling 
 

 Theories, Principles, steps, and techniques in 
group counseling with an emphasis of skills in group leading 
as well as an analysis of group interaction 
 

 

 Principles and theories of family counseling; 
techniques of problem solving on psychological crisis of 
family members 

 

 An analysis of psychotherapy process used with 
children having problems, roles of a therapist on children 
with problems, and roles relating to children 
 

children with exceptionalities such as genius, auditory 
impaired, visual impaired, emotion impaired, learning 
disability, hyperactive and autistic; the roles of teachers, 
parents, and relatedsectors who involve in helping and 
enhancing the potential of children with exceptionalities; 
practice in managing activities to support children with 
special needs; trends in educational management and  
accommodation to support children with exceptionalities 
both inside and outside of the country 
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 An analysis of behaviors which are not in  
accordance with social norms indicating adjustment 
problems such as emotional problems, drug problem, 
criminal problem, alcoholism, personality disorder, sexual 
deviant behavior; causes and ways to improve or modify 
behavioral problems to comply with social norms 
 

 

 An analysis of problems in counseling psychology; 
integrating and applying counseling perspectives and 
theoretical frameworks to conceptualize the trends of 
practice and research in counseling psychology 
 

 

several types of techniques for higher learning effectiveness 
and human development such as assertive training, value 
appreciation training, appropriate social behavior training, 
practice of project writing including objectives, methodology 
and assessment 
 

 Career theories including development and ap 
plication for career counseling 

 

 
behavior; students practice to gain experiences of group 

create activities to comprehend oneself and others, know 
how to work with the others, as well as possess appropriate 
attitudes, values, and positive self-concept 
 

 

 The community problems and problem solving 
using counseling process to help individuals face with 
problems such asAIDS, drugs, and deviant behaviors 
 

 Concepts and foundations of attitude and beliefs, 
 

psychological theories and concepts for explaining attitude 
and belief; human behaviors from patterns of attitudes and 
beliefs, and human potential development by attitudes 
and beliefs 
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 An analysis of differences between normal and 

mental hygiene and a process of helping individuals with 
mental disorder to aid adjust and live harmoniously in  
globalization 

 

 Seminar on, analysis, and synthesis of psychology 
of organizational development problems based on concepts, 
theories, and psychological research in order to investigate 
causes and methods to improve to an highly effective 
organizational development 
 

 

 Conducting research in order to generate a new 
body of knowledge or solve problems in psychology by 
applying appropriate principles and theories under a close 
supervision of a thesis advisory committee 
 

 

 Fundamental theories and principles of psychology 
among different school of thoughts; fundamental principles 

psychology in human relationships and self-understanding; 
applications of theoretical frameworks to current research 

 

 
motivation; learning process; theories of learning and  
motivation; factors promoting learning; implications of 
learning and motivation theories to enhance learning and 
motivation
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Exercise and Sport Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

  (ชื่อยอ) : วท.ม. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Exercise and Sport Science)

  (ชื่อยอ) : M.Sc. (Exercise and Sport Science)

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา

หลักสูตร (หนวยกิต)

แผน ก

แบบ ก2

1. หมวดวิชาแกน  6

2. หมวดวิชาบังคับ 14

3. หมวดวิชาเลือก  6

4. หมวดวิชาประสบการณ

การวิจัย 

  วิทยานิพนธ 12

   รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 38

หมายเหต ุนสิติทีไ่มมคีวามรูพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรการออกกําลงักายและการกีฬา ตองเรียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารยทีป่รกึษาเพิม่เติม
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รายวิชา
 1.  หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก 2 เรียนจํานวน 6 หนวยกิต

0505 731  การประยุกตวิธีทางสถิติทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5) 

 การออกกําลังกายและการกีฬา

 Application of Statistical Methods in Exercise and 

 Sport Science

0505 732  การประยุกตระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5)

 และการกีฬาการออกกําลังกาย

 Application of Research Methods in Exercise and 

 Sport Science 

 2. หมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 เรียนจํานวน 14 หนวยกิต 

ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้

0505 701  สรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Physiology

0505 702  จิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Psychology

0505 703  เวชศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Medicine

0505 704  การฝกการออกกําลังกายและการกีฬา 2(1-2-3)

 Exercise and Sport Training

0505 705  โภชนาการการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Nutrition

0505 706  ชีวกลศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Biomechanics

0505 707  สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  1(1-0-2)

 และการกีฬา 1

 Research Seminar in Exercise and Sport Science 1

0505 708  สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

 และการกีฬา 2

 Research Seminar in Exercise and Sport Science 2

 3. วิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต 

จากกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้

 กลุม 1 สรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา

0505 711  กายวิภาคศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2(2-0-4)

 การออกกําลังกายและการกีฬา

 Anatomy for Exercise and Sport Science

0505 712  การทดสอบและการกําหนดขนาดการออกกําลังกาย 2(1-2-3)

 Exercise Testing and Prescription

0505 713  การออกกําลังกายและโรคจากการขาดการเคลื่อนไหว 2(1-2-3)

 Exercise and Hypokinetic Diseases

0505 714  การประเมินสมรรถภาพและการกําหนดขนาด 2(1-2-3)

 ในการออกกําลังกาย

 Fitness Assessment and Exercise Prescription 

0505 816  วิธีการเสริมพลังในการออกกําลังกายและการกีฬา 2(1-2-3)

 Ergogenic Aids in Exercise and Sport

0505 817  สรีรวิทยาการปรับตัวของการออกกําลังกายและ 2(2-0-4)

 การกีฬา

 Adaptive Exercise and Sport Physiology

0505 818  สรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬาของ  2(2-0-4)

 ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

 Exercise and Sport Physiology of Circulatory and 

 Respiratory Systems

0505 819  สรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 ในสภาพแวดลอมตางๆ 

 Environmental Exercise and Sport Physiology

0505 820  การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Independent Study in Exercise and Sport Physiology

0505 821  สัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Seminar in Exercise and Sport Physiology

0505 822  เรื่องคัดสรรทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 1(1-0-2)

 และการกีฬา

 Selected Topics in Exercise and Sport Physiology

 กลุม 2 จิตวิทยาการออกกําลงักายและการกีฬา

0505 726  จิตวิทยาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและ 2(2-0-4)

 การกีฬา

 Injury Psychology in Exercise and Sport

0505 727  การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล 2(1-2-3)

 ในการออกกําลังกายและการกีฬา

 Stress and Anxiety Management in Exercise and Sport

0505 728  การใหคําปรึกษาการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Counseling in Exercise and Sport

0505 829  แรงจูงใจในการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Motivation in Exercise and Sport

0505 830  การวัดและประเมินผลทางจิตวิทยาการออกกําลังกาย 2(1-2-3)

 และการกีฬา

 Measurement and Evaluation in Exercise and Sport 

 Psychology

0505 831  การฝกทักษะทางจิตวิทยาการออกกําลังกายและ 2(1-2-3)

 การกีฬา

 Psychological Skill Training in Exercise and Sport

0505 832  การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Independent Study in Exercise and Sport Psychology

0505 833  การวัดผลและพัฒนาทางทักษะกลไก 2(1-2-3)

 Measurement and Development of Motor Skill
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0505 834  แนวคิดทางจิตวิทยาสังคมของการออกกําลังกาย 2(2-0-4)

 และกีฬา

 Psycho-Social Aspects of Exercise and Sport

0505 835  สัมมนาทางจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Seminar in Exercise and Sport Psychology

0505 836  เรื่องคัดสรรทางจิตวิทยาการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Selected Topics in Exercise and Sport Psychology

 กลุม 3 การฝกการออกกําลังกายและการกีฬา

0505 741  หลักการฝกสอนในการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Coaching Principles in Exercise and Sport

0505 742  หลักวิทยาศาสตรสําหรับการฝกซอมและ 2(2-0-4)

 การเสริมสราง

 Scientific Principles for Training and Conditioning

0505 843  การวิเคราะหการสอนการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Analysis in Exercise and Sport Teaching

0505 844  การศึกษาอิสระทางการฝกการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Independent Study in Exercise and Sport Training

0505 845  สัมมนาทางการฝกการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Seminar in Exercise and Sport Training

0505 846  เรื่องคัดสรรทางการฝกการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Selected Topics in Exercise and Sport Training 

 กลุม 4 เวชศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

0505 756  การประเมินทางโอโธปดิกสในการบาดเจ็บจาก 2(2-0-4)

 การออกกําลังกายและการกีฬา  

 Orthopedic Evaluation in Exercise and Sport Injuries

0505 757  การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2(2-0-4)

 Therapeutic Exercise

0505 858  การออกกําลังกายและการพื้นฟูสําหรับวัยสูงอายุ 2(2-0-4)

 Exercise and Rehabilitation for Elderly

0505 859  กิจกรรมทางกายสําหรับผูที่มีความบกพรอง 2(1-2-3)

 Physical Activities for Disabilities People

0505 860  การบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Injuries

0505 861  การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับบุคคล 2(1-2-3)

 กลุมพิเศษ

 Exercise and Sport for Special Population

0505 862  การออกกําลังกายและกีฬาสําหรับผูที่มีความบกพรอง 2(1-2-3)

 Exercise and Sport for Disabilities People

0505 863  การศึกษาอิสระทางเวชศาสตรการออกกําลังกาย 1(1-0-2)

 และการกีฬา 

 Independent Study in Exercise and Sport Medicine

0505 864  สัมมนาทางเวชศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Seminar in Exercise and Sport Medicine

0505 865  เรื่องคัดสรรทางเวชศาสตรการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Selected Topics in Exercise and Sport Medicine 

 กลุม 5 การจัดการการออกกําลังกายและการกีฬา

0505 771  ทฤษฎีและหลักการจัดการการออกกําลังกายและ 2(2-0-4)

 การกีฬา

 Theories and Principles of Exercise and Sport 

 Management

0505 772  การตลาดในธุรกิจการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Business Marketing

0505 773  การวางแผนอาคารและส่ิงอํานวยความสะดวก 2(2-0-4)

 Facility and Structure Planning

0505 774  การโฆษณาและยุทธวิธีในการสงเสริม 2(2-0-4)

 Advertisement and Promotion Strategy

0505 876  ภาวะผูนําในการจัดการการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Leadership in Exercise and Sport Management

0505 877  สังคมวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Sociology

0505 878  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการออกกําลังกายและ 2(2-0-4)

 การกีฬา

 Exercise and Sport Technology and Innovation

0505 879  การศึกษาอิสระทางการจัดการการออกกําลังกาย 1(1-0-2)

 และการกีฬา

 Independent Study in Exercise and Sport Management

0505 880  สัมมนาทางการจัดการการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Seminar in Exercise and Sport Management

0505 881  เรื่องคัดสรรทางการจัดการการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Selected Topics in Exercise and Sport Management 

 กลุม 6 โภชนาการและสรางเสริมสุขภาพ

0505 781  อาหารเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

 Food for Health Promotion

0505 782  โภชนาการทันสมัย 2(2-0-4)

 Modern Nutrition

0505 783  หลักการและทฤษฏีการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

 Principle and Theory of Health Promotion

0505 784  การดูแลและการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4)

 Health Care and Management

0505 891  โภชนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

 Nutrition for quality of life
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0505 892  ปรัชญาและหลักการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

 Philosophy and Principles of Health Promotion

0505 893  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 2(2-0-4)

 Dietary Supplement 

0505 894  เทคนิคการวิจัยทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

 Research Technique in Nutrition for Health

0505 895  สัมมนาทางโภชนาการและสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

 Seminar in Nutrition and Health Promotion 

0505 896  เรื่องคัดสรรทางโภชนาการและการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

 Selected Topics in Nutrition and Health Promotion

 3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ

0505 899  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 2) หมวดวิชาบังคับ

0505 701  สรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Physiology

 พื้นฐานทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย การปรับตัวและ

การตอบสนองทางสรีรวิทยา เมแทบอลิซึม การควบคุมอุณหภูมิกาย 

โภชนาการและการควบคุมนํา้หนัก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบตอมไรทอและระบบภมูคิุมกนั ระบบประสาทและกลามเนือ้ และภาวะ

เครยีดออกซิเดช่ันท่ีตอบสนองตอการออกกาํลงักาย การทดสอบสมรรถภาพ

สําหรับนักกีฬา การประยุกตใชความรูทางดานสรีรวิทยา การออกกําลัง

กายและการกีฬา และการศึกษาหรือคนควาเอกสารงานวิจัยตางประเทศที่

เกี่ยวของกับงาน การออกกําลังกายและการกีฬา

 Basic of exercise physiology, adaptation and physiological 

responses, metabolism, body temperature regulation, nutrition 

and weight control, cardiovascular system, respiratory system, 

endocrine and immune system, neuromuscular system, and 

oxidative stress that responds to exercise, fitness tests for athletes, 

application of knowledge of exercise and sport physiology, and 

studying or searching international research papers related to 

exercise and sport physiology

 

0505 702  จิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Psychology

 หลักฐานงานวิจัยและทฤษฎีที่สําคัญในทางจิตวิทยาการออก

กําลังกายและการกีฬา โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขาใจท่ีลึกซึ้งของขอบขาย

ทั้งสามประการที่สําคัญของจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา คือ 

จติวิทยาสังคม จติวทิยาในการใหการทดลอง และจิตสรีรวิทยา การประยุกต

ใชหลักการและทฤษฎี ในการวิจัยการออกกําลังกายและฝกซอมกีฬา

 Research and theoretical perspectives highlighted 

in the exercise and sport psychology literature. Specifically, a 

broad understanding of the three major areas of exercise and 

sport psychology: social psychology, psychological interventions, 

and psycho-physiology; The application of those principles and 

theories to research, and exercise and sport training

 

 1)  หมวดวิชาแกน แผน ก แบบ ก 2 เรียนจํานวน 6 หนวยกิต 

ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้

0505 731 การประยุกตวิธีทางสถิติทางวิทยาศาสตร  3(2-2-5) 

 การออกกําลังกายและการกีฬา

 Application of Statistical Methods in Exercise and 

 Sport Science

 ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ เทคนิคการสุม

ตัวอยาง สถิติพรรณนา การแจกแจงคาสถิติ รูปแบบการทดลอง สถิติ

อนุมาน/อางอิง การทดสอบขอตกลงเบื้องตน และการแปลงขอมูล สถิติ

พาราเมทริกและนอนพาราเมทริก การเนนการประยุกตสถิติในการวิจัยทาง

ดานวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา การวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การวิจารณการใชสถิติใน การศึกษาวิจัย

 Definitions and types of statistical methods ; sampling 

techniques, descriptive statistics, sampling distributions, 

experimental designs, inferential statistics; tests on assumptions 

and transformation of data ; parametric and non-parametric 

statistics; emphasis to apply statistics in exercise and sport 

science research ; data analyses by the uses of statistical 

packages; criticism of statistics used in research studies

 

0505 732 การประยุกตระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร  3(2-2-5) 

 การออกกําลังกายและการกีฬา

 Application of Research Methods in Exercise and 

 Sport Science

 ปรชัญาและหลักการการวิจยั ประเภทการวิจยั การวางแผน การ

ดาํเนนิการ และการรายงานการวจิยั การเขยีนวทิยานพินธและการเขยีนเพือ่

การตีพมิพ การแกปญหาและประสบการณวจิยัในการประยุกต การวเิคราะห

สถิติ การประมาณคาและการนําเสนอขอมูลทางดานวิทยาศาสตรการออก

กําลังกายและ การกีฬา

 Philosophy and concept of research; type of research; 

planning, conducting, and reporting of research; thesis writing and 

writing for publication; problem-solving and practical experience 

in applied statistical analysis, interpretation, and presentation of 

data from the field of exercise and sport science
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0505 703  เวชศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Medicine

 บทบาทหนาที่ของทีมเวชศาสตรการกีฬา กายวิภาคศาสตร

ทั่วไป การตรวจประเมินสุขภาพกอนการออกกําลังกายและเลนกีฬา หลัก

ในการออกกําลังกายและเลนกีฬา การบาดเจ็บ สาเหตุและการปองกันการ

บาดเจบ็จากการออกกาํลงักายและเลนกฬีา การฟนฟสูภาพหลงัการบาดเจบ็ 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย โรคทั่วไปที่เปนปญหาในการออก

กําลังกายและเลนกีฬา การตายฉับพลัน ภาวะและปญหาตางๆ ในนักกีฬา 

การประยุกตใชความรูทางดานเวชศาสตรการกีฬา และการศึกษาหรือ

คนควาเอกสารงานวิจัยตางประเทศท่ีเกี่ยวของกับงานเวชศาสตรการออก

กําลังกายและการกีฬา

 The role of the sports medicine team, general anatomy, 

the health assessment before exercise and sport, principles in 

exercise and sport, injuries, causes, and prevention of injuries 

from exercise and sport, rehabilitation after injuries, enhancing 

physical fitness, a common disease problem in exercise and 

sport, sudden death, conditions and various problems in athletes, 

application of knowledge of sports medicine, and studying or 

searching international research papers related to exercise and 

sports medicine

 

0505 704  การฝกการออกกําลังกายและการกีฬา 2(1-2-3)

 Exercise and Sport Training

 ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติการของการออกกําลังกายและ

กีฬาในการประเมิน รักษาระดับและสงเสริมกระบวนการฝกรางกายท้ังใน

สวนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและการกีฬาเพื่อการแขงขัน เนื้อหา

ประกอบดวย การทดสอบและประเมินความสามารถทางกาย การวางแผน 

การออกแบบ และการปรับเพิ่มโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายและการ

กีฬา การประยุกตใชหลักการและทฤษฎีในการวิจัยและการออกกําลังกาย

และฝกซอมกีฬา

 Theories, principles, and laboratory use of exercise and 

sport in evaluating, maintaining, and promoting physical training 

processes in both for exercise for health and sport for competition. 

Contents composed of testing and evaluating of physical ability, 

planning, designing, and implementing of exercise and sport 

training programs. The application of those principles and theories 

to research, and exercise and sport training

 

0505 705  โภชนาการการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4) 

 Exercise and Sport Nutrition

 หลกัการ ทฤษฎ ีและการประยกุตในการประเมนิความตองการ

สารอาหารที่จําเปน การแนะนําโปรแกรมอาหารตามชนิดกีฬา เพื่อพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย ตามความสนใจของนิสิตเปนรายบุคคล ศึกษาคนควา 

วเิคราะห สงัเคราะหและรายงานวิจยัเรือ่งเฉพาะท่ีแสดงความกาวหนาในการ

พฒันาองคความรูทีท่นัสมยัในสาขาวทิยาศาสตรการออกกาํลงักายและกฬีา 

 Principles, theories application to assess the needs 

of essential nutrients. The program serves as a kind of sports. 

To develop physical fitness by the interest of individual student 

research, analysis, synthesis and research on specific progress in 

the development of advanced knowledge in the field of exercise 

science and sports

 

0505 706  ชีวกลศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Biomechanics

 ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติการทางดานชีวกลศาสตรใน

การวิเคราะห การออกกําลังกายและการฝกกีฬา เนื้อหาประกอบดวยการ

วเิคราะหตวัแปรทางดานคเินตกิสและคเินเมตตกิสในสถานการณตางๆ ของ

กิจกรรมทางกาย การออกกําลังกายและกีฬา การประยุกตใชหลักการและ

ทฤษฎีทางดานชีวกลศาสตรในการวิจัยและการออกกําลังกายและฝกซอม

กีฬา

 Theories, principles and laboratory use of biomechanics 

to analysis of exercise and sport training. Topics composed of 

analysis of kinetic and kinematic variable in various situations 

of physical activities, exercises, and sport. The application of 

biomechanical principles and theories to research, and exercise 

and sport training

 

0505 707  สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  1(1-0-2)

 และการกีฬา 1

 Research Seminar in Exercise and Sport Science 1 

 วิธีการ ประเภทและรูปแบบการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการ

ออกกําลงักายและการกีฬา ในระดับชาติและนานาชาติ อภปิรายและนําเสนอ

ขอคดิเหน็เกีย่วกบับทความวจิยัทีส่นใจ โดยเนนกระบวนการวจิยั การพฒันา

เทคนิคการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการออก

กําลังกายและการกีฬา นําเสนอตัวแปรหรือประเด็นปญหาวิจัยที่สนใจ

 Methods, types, and patterns of exercise and sport 

science research in national and international levels, discussing 

and presenting of interested research papers by emphases on 

research procedure, research technique development, literature 

review in exercise and sport science, presenting interested 

variables and research problems 
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0505 708  สัมมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  1(1-0-2)

 และการกีฬา 2

 Research Seminar in Exercise and Sport Science 2

 วิเคราะหบทความวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย

และการกีฬาในระดับชาตแิละนานาชาติ เพ่ือหาประเด็น ทศิทางและแนวโนม

ของการวจิยัในปจจบุนั นาํเสนอแนวคดิเกีย่วกบัหวัวจิยั ทีส่นใจ เขารวมหรอื

มปีระสบการณในระดับนานาชาติ เชน การประชุมสมัมนา ปฏิบตักิาร การนํา

เสนอ การศึกษาดูงาน หรือ การอภิปราย

 Research papers analysis of exercise and sport science 

in national and international levels to investigate the point of view 

and trends of current researches, presenting concept ideas of 

interesting research topics, participation and having experience 

in level of international events such as conference, laboratory, 

presentation, field trip or discussion 

 

 3) หมวดวิชาเลือก

 กลุม 1 สรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา

0505 711  กายวิภาคศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  2(2-0-4)

 การออกกําลังกายและการกีฬา

 Anatomy for Exercise and Sport Science

 ความรูพื้นฐานทางดานกายวิภาคศาสตรของระบบรางกาย

มนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบการเคลื่อนไหวและระบบหัวใจและ

หายใจ การปฏิบัติการและการบรรยายมีการผสมผสานเพ่ือการประยุกต

ใชองคความรูของระบบเหลานั้นในการวิจัย การกําหนดขนาดในการ

ออกกําลังกายและการฝกกีฬา

 An introduction to anatomy of human body systems, 

especially, the locomotive and cardiorespiration system. 

Laboratory and lecture are integrated for implicating of the 

knowledge of those systems to research, exercise prescription 

and sport training

0505 712  การทดสอบและการกําหนดขนาดการออกกําลังกาย 2(1-2-3)

 Exercise Testing and Prescription 

 การประยุกตแนวคิดทางดานสรีรวิทยาในการกําหนดขนาดของ

การออกกําลังกายและโปรแกรมการฝกกีฬา สําหรับบุคคลท่ีออกกําลังกาย

เพือ่ควบคุมโรค บคุคลท่ีไมมโีรคหรือนกักฬีา การวิเคราะหเทคนิคทีใ่ชในการ

รักษาสุขภาพ การลดปจจัยเสี่ยง การทดสอบสมรรถภาพ และการประเมิน

ยุทธวิธีที่ใชในการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการออกกําลังกาย

 Application of exercise physiological concepts to 

exercise prescription and sport training programs for individuals 

with controlled disease, without disease or athletes. An analysis of 

techniques used for health appraisal, risk stratification, testing and 

fitness assessment, and evaluation of strategies used to promote 

physical activity, and exercise 

 

0505 713  การออกกําลังกายและโรคจากการขาดการเคลื่อนไหว 2(1-2-3)

 Exercise and Hypokinetic Diseases 

 พยาธิสภาพและสาเหตุของโรคท่ีเกิดจากขาดการเคล่ือนไหว 

บทบาทของการออกกําลงักายสําหรับการปองกันโรคเหลานัน้ รวมท้ังวิธกีาร

ออกกําลังกายสําหรับผูปวย

 Pathology and causes of the hypokinetic diseases. The 

role of exercise for those diseases prevention, including modes of 

exercise for illness patients

 

0505 714  การประเมินสมรรถภาพและการกําหนดขนาด 2(1-2-3)

 ในการออกกําลังกาย

 Fitness Assessment and Exercise Prescription

 การประเมินสมรรถภาพและการกําหนดขนาดและโปรแกรม

ในการออกกําลังกายสําหรับบุคคลที่ไมมีโรคประจําตัวและเพื่อควบคุมโรค 

รวมถงึการวเิคราะหการใชเทคนคิสาํหรบัการสรางเสรมิสขุภาพ การลดความ

เสีย่งและการประเมินสมรรถภาพ และการประเมินการใชยทุธวิธใีนการเสริม

สรางกิจกรรมทางกาย การออกกําลังกาย และความสามารถทางกีฬา

 Fitness assessment and exercise prescription and 

programming for individuals without disease or with controlled 

disease, including analysis of techniques used for health appraisal, 

risk stratification and fitness assessment, and evaluation of 

strategies used to promote physical activity, exercise, and sport 

performance 

 

0505 816  วิธีการเสริมพลังในการออกกําลังกายและการกีฬา 2(1-2-3)

 Ergogenic Aids in Exercise and Sport 

 อิทธิพลของสารเคมี ยา และกระบวนการตางๆ ที่มีผลตอ

สมรรถนะการทํางานของรางกาย ปญหาและวิธีการควบคุมสารและวิธีการ

ตองหาม

 Effects of chemical substances, medicine, and the 

various processes that affect the physical performance. Problems 

and agent controlling methods, and prohibited methods

 

0505 817  สรีรวิทยาการปรับตัวของการออกกําลังกายและ 2(2-0-4)

 การกีฬา

 Adaptive Exercise and Sport Physiology

 การปรับตัวของโครงสรางและหนาที่ของรางกายมนุษย 

ที่สัมพันธกับการออกกําลังกายและการฝกกีฬา เนนการปรับตัวจากการฝก

สาํหรับเดก็ วยัรุน ผูใหญ ผูสงูอายุ และบุคคลกลุมพเิศษ การอภิปรายบทบาท

ของการออกกําลังกายและการฝกกีฬาสําหรับการสรางระบบภูมิคุมกันของ

รางกาย

 Structural and functional adaptation of human body 

related to exercise and sport training with emphases on training 

adaptation for children, adolescent, adulthood, older persons and 

special populations. Discussion on the roles of exercise and sport 

training for building body immune system
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0505 818  สรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬาของ 2(2-0-4) 

 ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

 Exercise and Sport Physiology of Circulatory and 

 Respiratory Systems

 หลกัการและทฤษฎขีองระบบไหลเวยีนโลหติและระบบหายใจ 

ผลของการออกกําลังกายและการฝกซอมกีฬาท่ีมีตอโครงสราง และกลไก

การทํางานของระบบดังกลาว การศึกษารายละเอียดการฝกเชิงสรรีวิทยาเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพของรางกายทัง้ในการออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพและการฝก

กีฬาเพื่อการแขงขันกีฬา 

 Principles and theories of the circulatory and respiratory 

system. Effects of exercise and sport training on structure, and 

functional mechanism of those each systems. An in-depth study 

of the physiological training for developing physical performance 

in both exercise for health and sport training for competition

 

0505 819 สรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬาใน 2(2-0-4)

 สภาพแวดลอมตางๆ 

 Environmental Exercise and Sport Physiology 

 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบตางๆ ของมนุษย 

ขณะท่ีมีการออกกําลังกายและการฝกกีฬา การตอบสนองและการปรับตัว

เชิงสรีรวิทยาของมนุษยในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิรอน-หนาว ความกด

อากาศสูง – ตํ่า และสภาพอากาศท่ีมีมลพิษ

 Physiological changes of the various human body 

systems during exercise and sport training. Human physiological 

responses and adaptation in environment with heat – cold 

temperature, hyper-hypobaric and air pollutions

 

0505 820  การศึกษาอิสระทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 1(1-0-2)

 และการกีฬา

 Independent Study in Exercise and Sport Physiology

 การวิจัยเริ่มตนในหัวขอปญหาพิเศษเปนรายบุคคล หรือ 

กลุมเล็กๆ ในหัวขอที่สําคัญทางดานสรีรวิทยาการออกกําลังกายและการ

กีฬา ภายใตการอนุมัติของอาจารยที่ปรึกษา

 Original research of special topic pursued independently 

or small groups in the important topics of exercise and sport 

physiology with the approval of advisor 

 

0505 821  สัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Seminar in Exercise and Sport Physiology 

 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรายงานผล

การวิจัย การอภิปรายและสรุปผล การนําเสนอแบบสอบปากเปลาในการ

รายงานผลการวิจัย จากการศึกษาในหัวขอที่สนใจทางดานสรีรวิทยาการ

ออกกําลังกายและการกีฬา ตอภาควิชาและประธานสาขา

 Data collection, data analysis, research result 

presentation, discussion and conclusion. Presentation of an oral 

examination of research results from the study of the selected 

topics in exercise and sport physiology to the department and 

chair of the major 

 

0505 822  เรื่องคัดสรรทางสรีรวิทยาการออกกําลังกายและ  1(1-0-2)

 การกีฬา

 Selected Topics in Exercise and Sport Physiology 

 การศึกษาเชิงลึกในหัวขอทางดานสรีรวิทยาการออกกําลังกาย

และการกีฬาท่ีกําลังไดรับ ความสนใจในปจจุบัน

 An in-depth study in the topics on exercise and sport 

physiology that are currently interesting

 

 กลุม 2 จิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา

0505 726  จิตวิทยาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและ 2(2-0-4)

 การกีฬา

 Injury Psychology in Exercise and Sport

 สภาพและการฟนฟจูติใจสาํหรบัผูท่ีบาดเจ็บจากการออกกําลงั

กายและนักกีฬา หลักการและการฝกของเทคนิคการฝกทักษะทางจิตวิทยา

สําหรับผูที่บาดเจ็บเหลานั้น รวมไปถึงเทคนิคตางๆ และ การจัดการ ในการ

ปองกันปญหาทางดานจิตใจ

 A state of mind and its rehabilitation for injured 

exerciser and athletics. Principles and trainings of psychological 

skill training (PST) technique for those injured patients, including 

various techniques and management in prevention of mental 

problems 

 

0505 727  การจัดการความเครียดและความวิตกกังวล  2(1-2-3)

 ในการออกกําลังกายและการกีฬา

 Stress and Anxiety Management in Exercise and 

 Sport

 กลไก สาเหตุ และผลกระทบของความเครียดและความวิตก

กังวลที่มีตอการออกกําลังกาย การฝกและแขงขันกีฬา เทคนิคตางๆ ใน

การปรับลดระดับความเครียดและความวิตกกังวลใหเหมาะสมในแตละ

สถานการณการออกกําลังกายและการกีฬา

 Mechanism, causes, and effects of stress and anxiety 

to exercise, sport training and competition; various techniques in 

decreasing of stress and anxiety level to optimal with each sport 

and exercise situation
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0505 728  การใหคําปรึกษาการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Counseling in Exercise and Sport

 ทฤษฎีและหลักการของการใหคําปรึกษาในการออกกําลังกาย

และการกีฬา การวิเคราะหกระบวนการใหคาํปรึกษา ตลอดจนการฝกทกัษะ

และเทคนิคในการใหคําปรึกษา

 Theories and principles of counseling in exercise and 

sport. Analysis of counseling process. Also practicing of skill and 

technique in counseling

 

0505 829  แรงจูงใจในการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Motivation in Exercise and Sport 

 หลักการ ทฤษฎี และการประยุกตใชแรงจูงใจในการออก

กําลังกาย การฝกและแขงขันกีฬาเพ่ือลดและแกไขปญหาตางๆ เพิ่มความ

สามารถทางกายในระหวางการออกกําลังกาย การฝก และแขงขันกีฬา

 Principles, theories, and application of motivation in 

exercise, sport training and competition for problems decreasing 

and solving. Motivation technique to increase the physical ability 

during exercise, sport training and competition 

 

0505 830  การวัดและการประเมินผลทางจิตวิทยา  2(1-2-3) 

 การออกกําลังกายและการกีฬา

 Measurement and Evaluation in Exercise and Sport 

 Psychology 

 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินสภาพ

จิตใจของผูที่ออกกําลังกายและนักกีฬา การวิเคราะหความตองการในการ

จัดการและฝกทางดานจิตใจ การประเมินบุคลิกภาพ การออกแบบทดสอบ

ทางจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา

 Principles and theories related to measurement 

and evaluation of a state of mind of exercisers and athletes. 

Need analysis in mental management and training. Personality 

evaluation. Designing the exercise and sport psychological test

 

0505 831  การฝกทักษะทางจิตวิทยาการออกกําลังกาย 2(1-2-3) 

 และการกีฬา

 Psychological Skill Training in Exercise and Sport 

 หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา ประโยชนและขอจํากัดของ

การฝกทกัษะทางจติวทิยา การควบคมุการหายใจ การตัง้เปาหมาย แรงจงูใจ 

การผอนคลาย การสะกดจิตตนเอง การจินตภาพ และเทคนิคการฝก

สมรรถภาพทางจิตตางๆ สําหรับความสามารถในการออกกําลังกายและ

ความสามารถสูงสุดทางการกีฬา

 Psychological principles and theories. A usefulness 

and restriction of psychological skill training. Contents are 

included: breathing control, goal setting, motivation, relaxation, 

self hypnosis, imagery, and various techniques of mental fitness 

training for exercise ability and peak performance in sport

0505 832  การศึกษาอิสระทางจิตวิทยาการออกกําลังกาย 1(1-0-2)

 และการกีฬา

 Independent Study in Exercise and Sport Psychology

 การวิจัยเริ่มตนในหัวขอปญหาพิเศษเปนรายบุคคล หรือ 

กลุมเลก็ๆ ในหัวขอทีส่าํคญัทางดานจติวทิยาการออกกาํลงักายและการกฬีา 

ภายใตการอนุมัติของอาจารยที่ปรึกษา

 Original research of special topic pursued independently 

or small groups in the important topics of exercise and sport psy-

chology with the approval of advisor

 

0505 833  การพัฒนาและวัดผลทางทักษะกลไก 2(1-2-3)

 Measurement and Development of Motor Skill 

 แนวความคิดทางดานทักษะกลไก การประยุกตใชในการเรียน

รูของทักษะละเอียดและหยาบในการเพ่ิมประสทิธิภาพของการเคล่ือนไหวที่

เนนทฤษฎีกลไกการเรียนรู งานวิจยั และส่ิงแวดลอมในการเรียนรู รวมไปถึง

แนวทางในการพัฒนาและวัดผลการเรียนรูเชิงทักษะ

 Motor Skill concepts and how these principles are 

applied to the learning of gross and fine motor skills in order 

to produce more efficient movement with emphases on mo-

tor learning theories, research, and the learning environment, 

including, the direction of development and measurement for 

learning skills

 

0505 834  แนวคิดทางจิตวิทยาสังคมของการออกกําลังกาย 2(2-0-4)

 และกีฬา

 Psycho-Social Aspects of Exercise and Sport

 การวิเคราะหแนวความคดิทางดานสงัคมและจติใจของการออก

กําลังกายและกีฬา การมุงเนนถึงทฤษฎีทางดานสังคมและจิตวิทยา และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทางกาย การออกกําลังกาย องคประกอบ

สมรรถภาพทางกาย และโปรแกรมการฝกของนักกีฬา

 An analysis of the social and psychological dimensions 

of exercise and sport, with an emphasis on social and 

psychological theories and research related to physical activity, 

exercise, corporate physical fitness, and athletic training programs 

 

0505 835  สัมมนาทางจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Seminar in Exercise and Sport Psychology 

 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรายงานผลการ

วจิยั การอภิปรายและสรุปผล การนําเสนอแบบสอบปากเปลาในการรายงาน

ผลการวิจัย จากการศึกษาในหัวขอที่สนใจทางดานจิตวิทยาการออกกําลัง

กายและการกีฬา ตอภาควิชาและประธานสาขา

 Data collection, data analysis, research result 

presentation, discussion and conclusion. Presentation of an oral 

examination of research results from the study of the selected 

topics in exercise and sport psychology to the department and 

chair of the major 
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0505 836  เร่ืองคัดสรรทางจิตวิทยาการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Selected Topics in Exercise and Sport Psychology 

 การศึกษาเชิงลึกในหัวขอทางดานจิตวิทยาการออกกําลังกาย

และการกีฬาที่กําลังไดรับ ความสนใจในปจจุบัน

 An in-depth study in topics of exercise and sport 

psychology that are currently interesting

 

 กลุม 3 การฝกการออกกําลังกายและการกีฬา

0505 741  หลักการฝกสอนในการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Coaching Principles in Exercise and Sport

 เทคนิคและหลักการเกี่ยวกับการฝกสอนและฝกซอมนักกีฬา

ในกีฬาประเภททีมและบุคคล การใชยุทธวิธีในการสอน การจัดการนักกีฬา 

และเทคนคิทางดานองคการในการประยุกตใชในการฝกสอน

 Techniques and principles related to athletes coaching 

and training in various team and individual sport; use of sound 

instructional strategies, athletic management, and organizational 

techniques applied to coaching 

 

0505 742  หลักวิทยาศาสตรสําหรับการฝกซอมและ 2(2-0-4)

 การเสริมสราง

 Scientific Principles for Training and Conditioning 

 องคความรูที่สําคัญ เอกสารทางวิทยาศาสตรและการฝกสอน 

และการอภิปรายรวมกับผูฝกสอนในการพัฒนาโปรแกรมการฝกซอม

และการเสริมสรางสําหรับนักกีฬาชนิดตางๆ โดยยึดหลักการทางดาน

วิทยาศาสตร

 Core knowledge, scientific and coaching literature, 

and discussion with coaches to develop training and conditioning 

programs for different types of athletes based on scientific 

principles 

 

0505 843  การวิเคราะหการสอนการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Analysis in Exercise and Sport Teaching

 การวิเคราะหวิธีการสอน รูปแบบการสอน และการจัดกิจกรรม

การเรียนรูการออกกําลังกายและการกีฬาอยางเปนระบบและมีประสิทธิผล

 Analysis of teaching methods, teaching pattern, and 

setting of systematic and sufficient exercise and sport learning 

activity

0505 844  การศึกษาอิสระทางการฝกการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Independent Study in Exercise and Sport Training 

 การวิจัยเริ่มตนในหัวขอปญหาพิเศษเปนรายบุคคล หรือ 

กลุมเล็กๆ ในหัวขอที่สําคัญทางดานการฝกการออกกําลังกายและการกีฬา 

ภายใตการอนุมัตขิองอาจารยที่ปรึกษา

 Original research of special topic pursued independently 

or small groups in the important topics of exercise and sport train-

ing with the approval of an advisor

 

0505 845  สัมมนาทางการฝกการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Seminar in Exercise and Sport Training 

 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรายงานผลการ

วจิยั การอภิปรายและสรุปผล การนําเสนอแบบสอบปากเปลาในการรายงาน

ผลการวจิยั จากการศกึษาในหวัขอทีส่นใจทางดานการฝกการออกกาํลงักาย

และการกีฬา 

 Data collection, data analysis, research result 

presentation, discussion and conclusion. Presentation of an oral 

examination of research results from the study of the selected 

topics in exercise and sport training 

 

0505 846  เรื่องคัดสรรทางการฝกการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Selected Topics in Exercise and Sport Training

 การศกึษาเชิงลกึในหวัขอทางดานการฝกการออกกาํลงักายและ

การกีฬาท่ีกําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน

 An in-depth study in the topics of exercise and sport 

training that are currently interesting 

 

 กลุม 4 เวชศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

0505 756  การประเมินทางโอโธปดิกสในการบาดเจ็บจาก  2(2-0-4)

 การออกกําลังกายและการกีฬา

 Orthopedic Evaluation in Exercise and Sport Injuries

 เทคนิคในการประเมิน ประกอบดวย การทดสอบแบบมือเปลา 

การสํารวจเน้ือเยื่อออน การสํารวจกระดูก เทคนิคพิเศษในการตรวจขอตอ

ทั้งสวนบนและลางของรางกาย การนําเสนอ การปฏิบัติ ในสถานการณที่ใช

ความคิดวิจารณญาณของการประยุกตใชเทคนิคการทดสอบพิเศษ

 Evaluation techniques including manual testing, soft 

tissue palpation, bone palpation, special joint integrity techniques 

for the lower and upper quarter. Presentation of practical situations 

in which critical thinking must be applied also with the application 

of special testing techniques 
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0505 757  การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2(2-0-4)

 Therapeutic Exercise

 ทฤษฎีและการประยุกตใชในการออกกําลังกายรูปแบบตางๆ 

เน้ือหาประกอบดวยผลที่เกิดทันทีจากการขาดการเคล่ือนไหว การบาดเจ็บ

จากความไมสมดุลในการเคลื่อนไหว การรักษาเบื้องตน ชนิดของการออก

กําลังกาย (การยืดเหยียดกลามเนื้อ การฝกกระตุนประสาทและกลามเนื้อ 

การทําใหขอตอเกิดความสมดุลในการเคล่ือนไหว การออกกําลังกายตาม

บทบาทหนาท่ี การฝกแบบพลัยโอเมตริค การฝกแบบไจเอน และการใช

อุปกรณไอโซไคเนติกส) และความสามารถในการนํารูปแบบการบําบัดไป

ใชในการออกกําลังกายไดอยางไร

 Theories and application of various types of exercise. 

Topics are included the consequence of sudden inactivity, injury 

immobilization, early intervention, types of exercise (stretching, 

proprioceptive neuromuscular facilitation, joint mobilizations, 

functional exercise, plyometrics, gait training, and isokinetic 

equipment), and how therapeutic modalities can be coordinated 

with exercise 

 

0505 858  การออกกําลังกายและการฟนฟูสําหรับวัยสูงอายุ 2(2-0-4)

 Exercise and Rehabilitation for Elderly 

 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผูสูงอายุ ประโยชน ขอควร

ระวังและคาํแนะนําในการออกกําลงักายสาํหรบัผูสงูอาย ุรวมท้ังเทคนคิ การ

ประเมิน และการจัดการโปรแกรมการฟนฟูกลุมบุคคลเหลานั้น

 Physiological changes of elderly. Benefit, warning 

and suggestion in exercise for elderly, including techniques, 

evaluation, and management of rehabilitation programs of those 

population

 

0505 859  กิจกรรมทางกายสําหรับผูที่มีความบกพรอง 2(1-2-3)

 Physical Activities for Disabilities People

 ความรูเกี่ยวกับการบกพรองทางดานพัฒนาการของระบบ

ประสาทส่ังงานและการนําความรูสึก คุณลักษณะพัฒนาการท่ีแตกตางกัน

ทีเ่กดิขึน้ระหวางบุคคลท่ีมกีารเรียนรูผดิปกติ ความบกพรองทางพฤติกรรม 

พยาธสิภาพทางประสาท ออรโธปดกิสพนัธกุรรม ยา และ/ หรอื กระบวนการ

เมแทบอลิซึมผิดปกติ ความเขาใจในบทบาทท่ีดีของกิจกรรมทางกายท่ีมี

ผลตอสุขภาพทางอารมณ และสังคมของบุคคลที่บกพรองทางดานรางกาย 

เทคนิคการประเมินในการเลือกกิจกรรมใหเกิดความเฉพาะเหมาะสมตาม

เงื่อนไข

 Sensory and motor aspects of developmental 

disabilities. Course content identifies and clarifies the differential 

developmental characteristics that exist among person with 

learning disorders, behavioral disabilities, neurological, orthopedic, 

genetic, drug and/or metabolic dysfunctions. An understanding of 

the positive role of physical activity in emotional and social well 

being of person with physical deficiency. Assessment techniques 

to aid in the selection activities for specific condition 

 

0505 860  การบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Injuries

 ชนิดของการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกายและเลน

กีฬา หลักการการบริหารการบาดเจ็บ การวินิจฉัยและประเมินการบาดเจ็บ 

การปฐมพยาบาลและการรักษาการบาดเจ็บ การวางแผนเพ่ือการปองกัน

และการดูแลการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวยในกลุมคนปกติ

 Type of exercise and sport training injuries. Principle 

of injuries manipulation. Diagnosis and evaluation of injuries. First 

aid and treatment of injuries. Planning for preventing and caring 

of injuries and illness for physically active people

 

0505 861  การออกกําลังกายและการกีฬาสําหรับบุคคล 2(1-2-3)

 กลุมพิเศษ

 Exercise and Sport for Special Population

 หลักการออกกําลังกายและการพัฒนาโปรแกรมการออก

กําลังกายและการกีฬาสําหรับบุคคลกลุมพิเศษ ประกอบดวย ผูที่มีความ

บกพรองทางรางกายและจติใจ สตรีระหวางตัง้ครรภและหลงัคลอด ผูสงูอายุ 

ผูปวยเร้ือรัง ผูที่ใชแรงงานและผูที่ทํางานหนัก

 Principles of exercise and development of exercise and 

sport training programs for special populations including person 

with physical and mental disability, women during pregnancy and 

after a child delivery, the elderly, person living with some chronic 

diseases, those using muscular work for living and person with 

tight work schedule 

 

0505 862  การออกกําลังกายและกีฬาสําหรับผูที่มี 2(1-2-3)

 ความบกพรอง

 Exercise and Sport for Disabilities People 

 ปจจัยท่ีจําเปนในการออกกําลังกายและฝกกีฬาสําหรับการฝก

ของผูมคีวามบกพรอง การประเมินและขอหามหรือขอควรระวัง การวางแผน 

และเทคนิคสําหรับโปรแกรมของบุคคลเหลานั้นในโรงเรียน สถานท่ีทํางาน 

และชีวิตประจําวัน การประยุกตกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรม

กีฬาใหเกิดประโยชนตอบุคคลท่ีมีความบกพรองท้ังแบบช่ัวคราวและถาวร 

การประยุกตใชองคความรูเหลานั้นในการวิจัยและการกําหนดขนาดการ

ออกกําลังกายและฝกกีฬา

 Factors essential in exercise and sport for practicing 

of people with disability; an evaluation and contraindication, 

planning, and techniques for a program of those people in the 

school, working place, and daily life. Application of exercise 

and sport activities to benefit the people with a temporary or 

permanent disability. The application of those knowledges to 

research, and exercise prescription and sport training
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0505 863  การศึกษาอิสระทางเวชศาสตรการออกกําลังกาย 1(1-0-2)

 และการกีฬา

 Independent Study in Exercise and Sport Medicine

 การวิจัยเริ่มตนในหัวขอปญหาพิเศษเปนรายบุคคล หรือ กลุม

เล็กๆ ในหัวขอที่สําคัญทางดานเวชศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 

ภายใตการอนุมัติของอาจารยที่ปรึกษา

 Original research of special topic pursued independently 

or small groups in the important topics of exercise and sport 

medicine with the approval of advisor

0505 864  สัมมนาทางเวชศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Seminar in Exercise and Sport Medicine 

 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรายงานผล

การวิจัย การอภิปรายและสรุปผล การนําเสนอแบบสอบปากเปลาในการ

รายงานผลการวิจัย จากการศึกษาในหัวขอที่สนใจทางดานเวชศาสตรการ

ออกกําลังกายและการกีฬา ตอภาควิชาและประธานสาขา

 Data collection, data analysis, research result 

presentation, discussion and conclusion. Presentation of an oral 

examination of research results from the study of the selected 

topics in exercise and sport medicine to the department and chair 

of the major 

 

0505 865  เร่ืองคัดสรรทางเวชศาสตรการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Selected Topics in Exercise and Sport Medicine

 การศึกษาเชิงลกึในหวัขอทางดานเวชศาสตรการออกกาํลงักาย

และการกีฬาที่กําลงัไดรับความสนใจในปจจุบัน

 An in-depth study in the topics of exercise and sport 

medicine that are currently interesting

 

 กลุม 5 การจัดการการออกกําลังกายและการกีฬา

0505 771  ทฤษฎีและหลักการจัดการการออกกําลังกายและ 2(2-0-4)

 การกีฬา

 Theories and Principles of Exercise and Sport 

 Management

 บทบาทหนาทีใ่นการจดัการของผูบรหิารการออกกาํลงักายและ

การกีฬา ประกอบดวย การวางแผน องคกร ทีมงาน การดําเนินงาน และ

การควบคุมการประกอบการทางดานการออกกําลังกายและกีฬา โดยเนน

ทางดานสวนบุคคล การเงิน การจัดการอาคารและส่ิงอํานวยความสะดวก 

และความสัมพันธกับสาธารณะ

 Management responsibility of exercise and sport 

administrator, including planning, organizing, staffing, directing, 

and controlling the exercise and sport enterprise with emphases 

on personal, financial concerns, facility management, and public 

relations 

 

0505 772  การตลาดในธุรกิจการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Business Marketing

 การนําแนวคิดและหลักการทางดานตลาดไปใชในการดําเนิน

ธุรกิจการออกกําลังกายและกีฬา การวิเคราะหสภาพแวดลอมและสภาพ

การแขงขันทางดานการตลาดของธุรกิจประเภทนี้ การพยากรณถึงความ

ตองการของตลาด การแบงตลาด การกาํหนดกลุมเปาหมาย การวางตาํแหนง

ทางการตลาด ของธรุกจิ พฤตกิรรมของผูบรโิภคในธรุกจิการออกกาํลงักาย

และกีฬา การวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาด ในธุรกิจกีฬาและ

การออกกาํลงักายทางดานการบรกิาร ราคา ชองทางการจาํหนาย การสงเสรมิ

การตลาด กรณีตวัอยางการวางแผนและการวางกลยุทธทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจการออกกําลังกายและสุขภาพ

 Implementation of concepts and principles of 

marketing in exercise and sport business operation; analysis 

of marketing environment and competition conditions of this 

business type; prediction of marketing demand, marketing 

sharing; determination of the target group; placing business 

marketing; consumer behaviors in the exercise and sport 

business in the aspects of; services, prices, distributing places, 

and marketing promotion, examples of case studies in marketing 

planning and strategic for the sport and health business

 

0505 773  การวางแผนอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก 2(2-0-4)

 Facility and Structure Planning

 วิธีดําเนินการในการวางแผน และจัดการอาคารและส่ิงอํานวย

ความสะดวกของนักกีฬา การออกกําลังกายและสันทนาการ โดยเนน

กระบวนการวางแผนสําหรับกิจกรรมในรมและกลางแจง รวมไปถึง

สวนสาธารณะ และพ้ืนท่ีวาง การวางแผนสําหรับคนพิการ และแนวโนม

การออกแบบอาคารและส่ิงอํานวยความสะดวก

 Procedures in the planning and management of 

athletic, exercise, and recreational facilities with emphases on 

the planning process for indoor and outdoor facilities, including 

recreational parks and open spaces; planning for handicapped, 

and trends in facility design

 

0505 774  การโฆษณาและยุทธวิธีในการสงเสริม 2(2-0-4)

 Advertisement and Promotion Strategy 

 องคประกอบเบ้ืองตนของการสงเสริมแบบผสมผสาน ยุทธวิธี

ของกระบวนการวางแผนสาํหรับการประชาสมัพนัธ การแบงสวนและกาํหนด

ตําแหนง การวางแผนเก่ียวกับสื่อและการจัดการสาธารณะ การวิเคราะห

แนวคิดทางดานการตลาด การประยุกตใชในเชิงสรางสรรคตออตุสาหกรรม

การตลาดทางดานการออกกําลังกายและการกีฬา

 The basic elements of the promotional mix, the 

strategic planning process for advertising, segmentation and 

positioning, media planning and publicity management; analysis 

of marketing concepts; creative application to the exercise and 

sport marketing industry 
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0505 876  ภาวะผูนําในการจัดการการออกกําลังกายและ 2(2-0-4)

 การกีฬา

 Leadership in Exercise and Sport Management

 ทฤษฎีและผลการวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนํา ลักษณะผูนําแบบ

ตางๆ โดยเฉพาะผูนําทางดานการออกกําลังกายและกีฬา เพื่อนําไปสูการ

พัฒนาแนวคิดทฤษฎีใหมๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมและ

คานิยมปจจุบัน บทบาทหนาที่พฤติกรรมการบริหารงาน การวิเคราะหผูนํา

ในการบริหารจัดการองคกรกีฬาและออกกําลังกายของรัฐและเอกชนระดับ

ตางๆ 

 Theories and results of research concerning leader-

ship; various leadership styles, particularly exercise and sport 

leader to lead to development of new conceptual theories ap-

propriate for and congruent with current social conditions and 

values. Functional roles in administrative behaviors. Analysis of 

administrative leaders of exercise and sport organizations of the 

state and private at different levels

0505 877  สังคมวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา 2(2-0-4)

 Exercise and Sport Sociology

 หลักฐานงานวิจัยและทฤษฎีที่สําคัญทางดานสังคมวิทยา 

ทีเ่กีย่วของกับนกัจดัการ หรือผูบริหารการออกกําลงักายและกีฬา ผูฝกสอน

กีฬา ผูแนะนําการออกกําลังกาย นักกีฬา ผูออกกําลังกาย และบุคคลตางๆ 

ที่เกี่ยวของ การวิเคราะหกระบวนการและการสราง รักษาระดับและการ

ปรบัเปล่ียนคุณคาของกีฬาในสังคมปจจบุนั เนนการปฏิบตัแิละการสงเสริม

จรยิธรรมและคณุคาความเปนมนุษย ควบคูกบัการจดัการและดาํเนนิการใน

วิชาชีพ

 Research and theoretical perspectives highlighted 

of sociology that related to exercise and sport manager or 

administrator, sport trainer, exercise instructor, athletes, exerciser, 

and related person. Analysis of the process and values that create, 

sustain, and transform sport in today’s society, with emphases 

on practicing and promoting ethics and human values while 

managing and operating professionally

 

0505 878  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการออกกําลังกาย 2(2-0-4)

 และการกีฬา

 Exercise and Sport Technology and Innovation 

 หลักฐานงานวิจัยและทฤษฎีที่สําคัญทางดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกายและการกีฬา การประยุกตใช

หลักการและทฤษฎีทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือออกแบบวัสดุ

อุปกรณทางการออกกําลังกายและฝกซอมกีฬา หรือแกปญหา รวมถึงการ

พัฒนางานวิจัยดานการออกกําลังกายและการกีฬา

 Research and theoretical perspectives highlighted of 

technology and innovation that related to exercise and sport. An 

application of principles and theories of technology and innovation 

for designing exercise equipment and sport training or problem 

solving, including developing exercise and sport research 

 

0505 879  การศึกษาอิสระทางการจัดการการออกกําลังกาย 1(1-0-2)

 และการกีฬา

 Independent Study in Exercise and Sport Management

 การวิจัยเร่ิมตนในหัวขอปญหาพิเศษเปนรายบุคคล หรือ กลุม

เล็กๆ ในหัวขอที่สําคัญทางดานการจัดการการออกกําลังกายและการกีฬา 

ภายใตการอนุมัติของอาจารยที่ปรึกษา

 Original research of special topic pursued independently 

or small groups in the important topics of exercise and sport man-

agement with the approval of advisor

 

0505 880  สัมมนาทางการจัดการการออกกําลังกายและการกีฬา 1(1-0-2)

 Seminar in Exercise and Sport Management 

 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรายงานผลการ

วจิยั การอภิปรายและสรุปผล การนําเสนอแบบสอบปากเปลาในการรายงาน

ผลการวิจยั จากการศกึษาในหวัขอทีส่นใจทางดานการจดัการกฬีาออกกาํลงั

กายและการกีฬาตอภาควิชาและประธานสาขา

 Data collection, data analysis, research result 

presentation, discussion and conclusion. Presentation of an oral 

examination of research results from the study of the selected 

topics in exercise and sport management to the department and 

chair of the major 

 

0505 881  เรื่องคัดสรรทางการจัดการการออกกําลังกายและ 1(1-0-2)

 การกีฬา

 Selected Topics in Exercise and Sport Management 

 การศึกษาเชิงลกึในหัวขอทางดานการจัดการกีฬาออกกําลงักาย

และการกีฬาท่ีกําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน

 An in-depth study in the topics of exercise and sport 

management that are currently interesting 
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 กลุม 6 โภชนาการและสรางเสริมสุขภาพ

0505 781 อาหารเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 

 Food for Health Promotion

 การพัฒนาสุขภาพดวยหลักการทางโภชนศาสตร ประเภทของ

อาหารเพื่อสุขภาพ เชน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาหารฟงกชั่น อาหารฟวชั่น 

ผลติภณัฑเสริมอาหาร ตลอดจนประเด็นงานวิจยัทีท่นัสมัยของสาระสําคัญท่ี

นาสนใจ เชน โปรไบโอติค พรไีบโอตคิ ซนิไบโอตคิ เพ่ือประโยชนเชิงสขุภาพ

ที่คาดหวัง 

 Health development with nutritional principles. Types 

of healthy foods for instance herbs for health, function food, fusion 

Food, and dietary supplement. As well as cutting-edge research 

topics of interest such as probiotic, prebiotic synbiotics for the 

expected health benefits

 

0505 782  โภชนาการทันสมัย 2(2-0-4)

 Modern Nutrition

 บริบทของสารเคมีในอาหารที่มีผลตอสุขภาพ เนนศึกษา

ขอคนพบจากงานวิจัยดานตางๆ การผสมผสานองคความรูเกี่ยวกับ

โภชนาการปองกัน การอดอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่ม

 อัลคาไลดตลอดจนอาหารตานอนุมูลอิสระ

 The context of chemicals in foods affects health. Focus 

on research findings from various research areas. Integrating 

knowledge about preventive nutrition. fasting for health, alcoholic 

beverages and foods as well as antioxidant foods

 

0505 783  หลักการและทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

 Principle and Theory of Health Promotion

 หลกัการ ทฤษฎีการสรางเสริมสขุภาพ วเิคราะหความจําเปนใน

การสรางเสรมิสุขภาพ และสามารถบรูณาการความรูสูการสรางเสริมสขุภาพ

ไปประยุกตใชในชุมชน ตลอดจนการนําองคความรูการสรางเสริมสุขภาพ

ประยุกตใชใน บุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 Principles of health promotion theory. Analyze the 

need for health promotion. And they can integrate knowledge 

into health promotion to apply in the community. Including the 

introduction of health literacy in individuals, communities, society 

and nation

 

0505 784  การดูแลและการจัดการสุขภาพ 2(2-0-4)

 Health Care and Management

 ความหมายและความสําคัญของการจัดการสุขภาพ การดูแล

สุขภาพในมุมมองตางๆ ทั้งโภชนาการและการออกกําลังกาย และแนวคิด

การดูแลสุขภาพ การเสริมสรางสุขภาพ การพัฒนากลยุทธเพือ่การเสริมสราง

ความพรอมในการรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Definition and importance of health management. 

Health care in various perspectives. Both nutrition and exercise 

and the concept of health care, health promotion Development of 

strategies for enhancing readiness for social and cultural change 

 

0505 891  โภชนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

 Nutrition for quality of life

 การประ เมินคุณค  าทาง โภชนาการ  วิ เคราะห ความ

หลากหลายของมุมมองอาหารตางๆ เชน อาหารฟงกชั่น อาหารคลีน อาหาร

แมคโครไบโอติก อาหารมังสวิรัติ อาหารตามกรุปเลือด เปนตน โดยการใช

เทคโนโลย ีวทิยาการและงานวจิยัทางโภชนาการเพือ่การสงเสรมิสขุภาพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Nutritional assessments analyze a variety of food 

perspectives such as functional food, clean food, macrobiotic 

foods, vegetarian food, blood type group diet etc., and using 

technology, nutritional science and nutrition research for health 

promotion and quality of life development

 

0505 892  ปรัชญาและหลักการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

 Philosophy and Principles of Health Promotion

 ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายปรัชญาการสงเสริมสุขภาพและ

กระบวนการทางการสงเสริมสุขภาพ แนวคิดและพฤติกรรมสุขภาพของ

บุคคล ตลอดจนความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม

กับปญหาสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและปจจัยเส่ียง กลวิธีในการ

สงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเพศ วัยและสภาวะของรางกาย 

 Study, analyze and discuss health promotion 

philosophy and health promotion processes. Concepts and 

behavioral health of the individual. As well as the relationship 

between social and cultural factors and health problems. Health 

and Risk Assessment Health promotion strategies appropriate to 

gender. Age and physical condition
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0505 893  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 2(2-0-4)

 Dietary Supplement 

 ความกาวหนาทางการประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑเสริม

อาหารและผลกระทบจากเทคโนโลยสีมยัใหมทีม่ตีอคณุภาพทางโภชนาการ

ของอาหาร สารตานอนุมูลอิสระ พฤกษเคมี สมุนไพร อาหารฟงกชั่นสําหรับ

การออกกาํลงักายทีม่หีลกัฐานทางวทิยาศาสตรในการเพิม่ประสทิธภิาพทาง

กาย

 Progress in evaluating the properties of dietary 

supplements and the impact of modern technology on the 

nutritional quality of foods. Antioxidants, phytochemicals, herbs, 

functional food for exercise, with scientific evidence to optimize 

physical fitness

 

0505 894  เทคนิคการวิจัยทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)

 Research Technique in Nutrition for Health

 วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณและคณุภาพ ตามขอบขายทาง

โภชนาการ การกําหนดหัวขอและปญหา การวิจัย การทบทวนเอกสารการ

วจิยัและตัง้สมมติฐาน วธิดีาํเนนิการวิจยั การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมอื

การเกบ็ขอมลู การวเิคราะหและแปลผล การสรปุและอภปิรายผล การเขยีน

รายงานการวจิยั จรยิธรรมการวจิยั ฝกปฏบิตักิารวจิยัข้ันตอนยอยๆ และจดั

ทํา เคาโครงการวิจัย

 Quantitative and qualitative research methodology 

for nutritional purposes. Topic assignment and research issues, 

review of research papers and hypotheses. Method creating and 

finding quality, data collection, tools, analysis and interpretation, 

conclusion and discussion, research report writing, ethics of 

research, practice small steps research and prepare a research 

project

 

0505 895  สัมมนาทางโภชนาการและสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

 Seminar in Nutrition and Health Promotion 

 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรายงานผลการ

วจิยั การอภิปรายและสรุปผล การนําเสนอแบบสอบปากเปลาในการรายงาน

ผลการวิจัย จากการศึกษาในหัวขอที่สนใจทางดานโภชนาการและการสราง

เสริมสุขภาพ ตอภาควิชาและประธานหลักสูตร

 Data collection, data analysis, research report, 

discussion and conclusions. Presentation of the oral examination 

report. From studies on topics of interest in nutrition and health 

promotion. To department and course president

 

0505 896  เรื่องคัดสรรทางโภชนาการและการสรางเสริมสุขภาพ 2(2-0-4)

 Selected Topics in nutrition and health promotion

 การศึกษาเชิงลึกในหัวขอทางดานโภชนาการและการสราง

เสริมสุขภาพที่กําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน

 An in-depth study in the topics of that are currently 

interesting 

 4)  หมวดวิทยานิพนธ 

0505 899  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis

 การทําวิจัยในหัวขอ หรือปญหาทางการออกกําลังกายและการ

กฬีาทีส่นใจ ภายใตการใหคาํปรกึษาของคณะกรรมการควบคมุวิทยานพินธ 

เพือ่หาคําตอบท่ีเปนแนวทางการแกปญหาหรือเพือ่ การสรางองคความรูใหม

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

  Conducting a research on the topic or interesting issues 

or problems in exercise and sport science under the supervision 

and advise of the thesis advisory committee to seek the solution 

to the problem or to create a body of new knowledge in the field 

of exercise and sport science
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