
ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท Entrepreneurship Education 
 

 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ) 
 ชื่อย่อ (ไทย) :  ศษ.ม. (การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Education (Entrepreneurship Education) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  M.Ed. (Entrepreneurship Education) 
 
ระยะเวลาศึกษา:   2 ปี 
 
วัน-เวลาที่เรียน:   ภาคปกต ิเรียนวันอังคารและพฤหัสฯ 
    ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร-์อาทิตย์ 
 
แผนการเรียน:   - แผน ก แบบ ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
    - แผน ข (ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. พนักงาน 
2. ผู้ประกอบการ 
3. คร/ูอาจารย ์



 

คณาจารย์ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง   Ed.D. (Agricultural Education) 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิกร ตัณฑวุฑโฒ   Ed.D. (Adult & Continuing Education) 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ ์ Ed.D. (ICT for Education) 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร  Ph.D. (Extension Education) 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา วาณิชวศิน  Ph.D. (Educational Leadership) 
 

  
 

 ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 - สัมมนา  2 หน่วยกิต 
  01179597 สัมมนา    1,1 
    (Seminar) 
  - วิชาเอกบังคับ  16 หน่วยกิต 
  01179512 ทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  3 หน่วยกิต 
    (Theories in Entrepreneurship Education) 
  01179521 การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่   3 หน่วยกิต 
    (Startup Education)  
  01179533 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการประกอบการ 3 หน่วยกิต 
    (Innovation and Technology for Education and Entrepreneurship) 
  01179542 การจดัการส าหรับนักการศึกษา 2 หน่วยกิต 
    (Management for Educators) 
  01179561 ภาวะผู้น าและการคิดในการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 2 หน่วยกิต 
    (Leadership and Thinking in Entrepreneurship Education) 
  01179591 ระเบียบวิธวีิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 
    (Research Methodology in Entrepreneurship Education) 
 - วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
  01179522 การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต 
    (Education and Human Resource Development) 
  01179537 การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ 3 หน่วยกิต 
    (Mobile Learning) 
  01179543 การจดัการการเปล่ียนแปลงในบริบทการศึกษา   3 หน่วยกิต 
    (Change Management in Educational Context) 
 

โครงสร้างหลกัสูตร กรณีแผน ก แบบ ก 2 (ท าวิทยานพินธ์) หน่วยกติรวม 36 หน่วยกิต 



  01179545 การจัดการในสถาบันการศึกษา    3 หน่วยกิต 
    (Management in Educational Institutions) 
  01179551 เทคนิคกรณีศึกษาส าหรับนักการศึกษา 3 หน่วยกิต 
    (Case Studies Technique for Educators) 
  01179562 ทักษะการสื่อสารทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 
    (Communication Skills in Entrepreneurship Education) 
  01179593 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 2 หน่วยกิต 
    (Statistics for Entrepreneurship Education Research) 
  01179596 เรื่องเฉพาะทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 1-3 หน่วยกิต 
    (Selected Topics in Entrepreneurship Education) 
  01179598 ปัญหาพิเศษ    1-3 หน่วยกิต 
    (Special Problems) 
 

 ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  01179599 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 
 

 
 

 ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 - สัมมนา  2 หน่วยกิต 
  01179597 สัมมนา    1,1 
    (Seminar) 
  - วิชาเอกบังคับ  16 หน่วยกิต 
  01179512 ทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  3 หน่วยกิต 
    (Theories in Entrepreneurship Education) 
  01179521 การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่   3 หน่วยกิต 
    (Startup Education)  
  01179533 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการประกอบการ 3 หน่วยกิต 
    (Innovation and Technology for Education and Entrepreneurship) 
  01179542 การจดัการส าหรับนักการศึกษา 2 หน่วยกิต 
    (Management for Educators) 
  01179561 ภาวะผู้น าและการคิดในการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 2 หน่วยกิต 
    (Leadership and Thinking in Entrepreneurship Education) 
  01179591 ระเบียบวิธวีิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 
    (Research Methodology in Entrepreneurship Education) 

โครงสร้างหลกัสูตร กรณีแผน ข (ท าการศึกษาคน้คว้าอิสระ) หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต 



 - วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
  01179522 การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต 
    (Education and Human Resource Development) 
  01179537 การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ 3 หน่วยกิต 
    (Mobile Learning) 
  01179543 การจดัการการเปล่ียนแปลงในบริบทการศึกษา   3 หน่วยกิต 
    (Change Management in Educational Context) 
  01179545 การจัดการในสถาบันการศึกษา    3 หน่วยกิต 
    (Management in Educational Institutions) 
  01179551 เทคนิคกรณีศึกษาส าหรับนักการศึกษา 3 หน่วยกิต 
    (Case Studies Technique for Educators) 
  01179562 ทักษะการสื่อสารทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 
    (Communication Skills in Entrepreneurship Education) 
  01179593 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 2 หน่วยกิต 
    (Statistics for Entrepreneurship Education Research) 
  01179596 เรื่องเฉพาะทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 1-3 หน่วยกิต 
    (Selected Topics in Entrepreneurship Education) 
  01179598 ปัญหาพิเศษ    1-3 หน่วยกิต 
    (Special Problems) 
 

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ   6  หน่วยกิต 
  01179595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต 
    (Independent Study) 

  



แผนการศึกษา 
 

 1) แผน ก แบบ ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01179512 ทฤษฎทีางการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 
 01179521 การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม ่ 3 หน่วยกิต 
 01179533 นวัตกรรมและเทคโนโลยสี าหรับการศึกษาและการประกอบการ 3 หน่วยกิต 
 01179591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 
 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01179542 การจัดการส าหรับนักการศึกษา 2 หน่วยกิต 
 01179561 ภาวะผู้น าและการคิดในการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 2 หน่วยกิต 
 01179597 สัมมนา 1 หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
 รวม 11 หน่วยกิต 
 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01179597 สัมมนา 1 หน่วยกิต 
 01179599 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 รวม 7 หน่วยกิต 
 
 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01179599 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 รวม 6 หน่วยกิต 



2) แผน ข (ท าการศึกษาคน้คว้าอิสระ) 
 

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01179512 ทฤษฎทีางการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 
 01179521 การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม ่ 3 หน่วยกิต 
 01179533 นวัตกรรมและเทคโนโลยสี าหรับการศึกษาและการประกอบการ 3 หน่วยกิต 
 01179591 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต 
 รวม 12หน่วยกิต 
 
 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01179542 การจัดการส าหรับนักการศึกษา 2 หน่วยกิต 
 01179561 ภาวะผู้น าและการคิดในการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 2 หน่วยกิต 
 01179597 สัมมนา 1 หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
 รวม 11 หน่วยกิต 
 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01179595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
 01179597 สัมมนา 1 หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
 รวม 10 หน่วยกิต 
 
 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01179595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 
 รวม 3 

 
  



 
 
ภาคปกติ (เรียนวันอังคารและพฤหัสฯ) 
 ปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 17,600 บาท 
 ปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 14,400 บาท 
 ปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 14,400 บาท 
 ปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 14,400 บาท 
 
ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 
 ปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 48,790 บาท 
 ปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 29,090 บาท 
 ปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 26,990 บาท 
 ปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 17,890 บาท 
 
 
 
 

สรุปค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย (2 ปี) 


