
โครงสร้างหลกัสูตรสาขาวชิาอาชีวศึกษา 

หลกัสูตรแบบ 2.1  

  จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวำ่  58 หน่วยกิต 

  ก. วชิำเอก   ไม่นอ้ยกวำ่  22 หน่วยกิต 
      -  สัมมนำ       4 หน่วยกิต 

                                -  วชิำเอกบงัคบั      9 หน่วยกิต 
       -  วชิำเอกเลือก             ไม่นอ้ยกวำ่                 9  หน่วยกิต 
  ข.  วทิยำนิพนธ์  ไม่นอ้ยกวำ่  36 หน่วยกิต 
 17.2   รำยวชิำ 

          ก. รำยวชิำเอก   ไม่นอ้ยกวำ่   22  หน่วยกิต 

      -  สัมมนำ        4  หน่วยกิต   
  01176697**   สมัมนำ        1, 1, 1, 1 

           (Seminar) 
        -  วชิำเอกบงัคบั      9 หน่วยกิต 

01176611             นวตักรรมและกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทำงอำชีวศึกษำ 
           (Innovation and Change Process in Vocational Education) 

3(3-0) 

01176691**             กำรวำงแผนและออกแบบงำนวจิยัทำงอำชีวศึกษำ 
            (Research Planning and Design in Vocational Education) 

3(3-0) 

 

01176646* กำรจดักำรทรัพยำกรเชิงกลยทุธ์ทำงอำชีวศึกษำ 
(Strategic Resources Management in Vocational Education) 

3(3-0) 

         
       -  วชิำเอกเลือก ไม่นอ้ยกวำ่   9 หน่วยกิต 

 ให้นิสิตเลือกเรียนรำยวิชำต่อไปน้ีตำมดุลพินิจของอำจำรยท่ี์ปรึกษำหรือหวัหนำ้ภำควิชำ 
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01176612** อำชีวศึกษำเปรียบเทียบ 

(Comparative Vocational Education) 
3(3-0) 

01176621 กลวธีิกำรสอนอำชีวศึกษำ 
(Vocational Education Teaching Strategies) 

3(3-0) 

01176622 ครุศึกษำทำงอำชีวศึกษำ 
(Teacher Education for Vocational Education)  

3(3-0) 

01176623** กำรศึกษำพิเศษทำงอำชีวศึกษำ 
(Special Education in Vocational Education) 

3(3-0) 

01176624** กำรอำชีวศึกษำนอกระบบโรงเรียน 
(Non-formal Vocational Education) 

3(3-0) 

01176641 กำรวเิครำะห์และกำรออกแบบโครงกำรทำงอำชีวศึกษำ 
(Program Analysis and Design in Vocational Education) 

3(3-0) 
 

01176642** ภำวะผูน้ ำทำงอำชีวศึกษำ 
(Leadership in Vocational Education) 

3(3-0) 

01176643 กำรบริหำรระบบสำรสนเทศทำงอำชีวศึกษำ 
(Management of Information System in Vocational Education) 

3(2-3) 

01176644 อำชีวศึกษำและชุมชนสัมพนัธ์ 
(Vocational Education and Community Relations)  

2(2-0) 
 

01176645* กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยท์ำงอำชีวศึกษำ 
(Human Resource Development in Vocational Education) 

3(3-0) 
 

01176651 ทฤษฎีกำรประเมินทำงอำชีวศึกษำ 
(Theory of  Vocational Education Assessment) 

3(3-0) 
 

01176692 กำรวจิยัเชิงคุณภำพทำงอำชีวศึกษำ 
(Qualitative Research in Vocational Education)   

3(2-3) 
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01176693** กำรวจิยัเชิงปฏิบติักำรทำงอำชีวศึกษำ 
(Action Research  in Vocational Education)   

3(2-3) 
 

01176696** เร่ืองเฉพำะทำงอำชีวศึกษำ 
(Selected Topics in Vocational Education)   

1-3 

01176698** ปัญหำพิเศษ  
(Special Problems) 

1-3 

ข.  วทิยำนิพนธ์   ไม่นอ้ยกวำ่  36  หน่วยกิต 
  01176699** วทิยำนิพนธ์      1-36         

  (Thesis) 
 

17.3 ควำมหมำยของเลขรหสัประจ ำวชิำ 
ควำมหมำยของเลขรหสัประจ ำวชิำในหลกัสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบณัฑิต สำขำวชิำอำชีวศึกษำ 

ประกอบดว้ยเลข 8 หลกั มีควำมหมำยดงัน้ี 
เลขล ำดบัท่ี  1-2 (01) หมำยถึง  วทิยำเขตบำงเขน 
เลขล ำดบัท่ี  3-5 (176) หมำยถึง  วชิำในสำขำวชิำอำชีวศึกษำ 
เลขล ำดบัท่ี  6  หมำยถึง    ระดบัชั้นปี 

 เลขล ำดบัท่ี 7  มีควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 
  1   หมำยถึง กลุ่มวชิำทัว่ไป  
  2   หมำยถึง กลุ่มวชิำกำรสอน  
  4   หมำยถึง กลุ่มวชิำนโยบำยและกำรบริหำร  
  5   หมำยถึง กลุ่มวชิำสถิติ วดัผล และประเมินผล  
  9   หมำยถึง กลุ่มวชิำวจิยั เร่ืองเฉพำะทำง สัมมนำ ปัญหำพิเศษ และวทิยำนิพนธ์ 
 เลขล ำดบัท่ี 8  หมำยถึง ล ำดบัวชิำในแต่ละกลุ่ม 
 

17.4 ตวัอยำ่งแผนกำรศึกษำ 
              

 ปีท่ี 1  ภำคกำรศึกษำท่ี 1 จ ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบติักำร) 
01176611 นวตักรรมและกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทำงอำชีวศึกษำ   3(3-0) 
01176691 กำรวำงแผนและออกแบบงำนวจิยัทำงอำชีวศึกษำ   3(3-0) 
01176697 สมัมนำ   1 
01176699 วทิยำนิพนธ์   3    
 รวม 10( - ) 
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 ปีท่ี 1  ภำคกำรศึกษำท่ี 2 จ ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบติักำร) 
01176646 กำรจดักำรทรัพยำกรเชิงกลยทุธ์ทำงอำชีวศึกษำ   3(3-0) 
01176697 สมัมนำ   1 
01176699 วทิยำนิพนธ์   6 
 วชิำเอกเลือก   3( - ) 
 รวม 13( - ) 

 
 ปีท่ี 2  ภำคกำรศึกษำท่ี 1 จ ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบติักำร) 
01176697 สมัมนำ   1 
01176699 วทิยำนิพนธ์   6 
 วชิำเอกเลือก   6( - ) 
 รวม 13( - ) 

 
 ปีท่ี 2  ภำคกำรศึกษำท่ี 2 จ ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบติักำร) 
01176697 สมัมนำ   1 
01176699 วทิยำนิพนธ์   9 
 รวม 10 

 
 ปีท่ี 3  ภำคกำรศึกษำท่ี 1 จ ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบติักำร) 
01176699 วทิยำนิพนธ์   6 
 รวม   6 

 
 ปีท่ี 3  ภำคกำรศึกษำท่ี 2 จ ำนวนหน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบติักำร) 
01176699 วทิยำนิพนธ์   6 
 รวม   6 
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17.5 ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
01176611 นวตักรรมและกระบวนกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรพฒันำอำชีพ 

(Innovation and Change Process in Vocational Education) 
3(3-0) 

       โครงสร้ำงและปรัชญำกำรด ำเนินงำนของสำขำวชิำทำงอำชีวศึกษำ พฒันำกำรทำง
เทคโนโลยแีละกำรอำชีวศึกษำ นวตักรรมและกระบวนกำรเปล่ียนแปลง กำรประยกุต์
เทคโนโลยเีพื่อกำรอำชีวศึกษำ 
       Structure ans philosophy of vocational education.  Development of technology and 
vocational education.  Innovation and change process.  Technological applications for 
vocational education.   

01176612** อำชีวศึกษำเปรียบเทียบ 
(Comparative Vocational Education) 

3(3-0) 

       หลกักำรศึกษำเปรียบเทียบ กำรเปล่ียนกระบวนทศัน์ในกำรวำงแผนดำ้นอำชีวศึกษำ กำร
วเิครำะห์และเปรียบเทียบอำชีวศึกษำนำนำประเทศ 
      Principles of comparison study.  Paradigm shift in vocational education planning.  
Analysis and comparison of vocational education programs in various countries.   

01176621 กลวธีิกำรสอนอำชีวศึกษำ 
(Vocational Education Teaching Strategies) 

3(3-0) 

       กำรน ำทฤษฎีทำงจิตวทิยำและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมำประยกุตใ์ชใ้นกำรอำชีวศึกษำ วเิครำะห์
แบบจ ำลองกำรสอน กำรใชก้ลวธีิและนวตักรรมกำรสอนใหเ้หมำะสมกบักำรเรียนกำรสอน
ทำงอำชีวศึกษำทั้งในและนอกระบบโรงเรียน     
      Applications of psychological and relevant theories to educational practice.  Analysis of 
teaching models.  Use of teaching strategies and innovations appropriate to vocational 
teaching in formal and nonformal settings. 

01176622 ครุศึกษำทำงอำชีวศึกษำ 
(Teacher Education for Vocational Education) 

3(3-0) 

       หลกักำรและวธีิกำรดำ้นครุศึกษำทำงอำชีวศึกษำ กำรคดัเลือกและแนะแนวผูเ้รียน 
องคป์ระกอบและแบบจ ำลองหลกัสูตร กำรจดัประสบกำรณ์วชิำชีพ กำรใหบ้ริกำรทำงกำร 
ศึกษำและกำรวจิยั 
       Principles and methods of vocational teacher education.  Selection and guidance of 
vocational teacher education students, curriculum models and components, field and 
campus-based experiences.  Educational services and research.   
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01176623** กำรศึกษำพิเศษทำงอำชีวศึกษำ 
(Special Education in Vocational Education) 

3(3-0) 

       หลกักำรและกลวธีิกำรจดัโครงกำรอำชีวศึกษำส ำหรับผูเ้รียนกลุ่มกำรศึกษำพิเศษ กำร
วเิครำะห์แนวโนม้และโอกำสทำงอำชีพ โอกำสในกำรเรียนรู้ และโอกำสในกำรศึกษำของ
บุคคลกลุ่มกำรศึกษำพิเศษ 
      Principles and organizing strategies of vocational education program for persons with 
special needs.  Analysis of career trends and opportunities, learning opportunities, and 
education opportunities of people with special needs.   

01176624** กำรอำชีวศึกษำนอกระบบโรงเรียน 
(Non-formal Vocational Education) 

3(3-0) 

       ปรัชญำของอำชีวศึกษำนอกระบบโรงเรียน แนวโนม้และกำรด ำเนินกิจกรรมภำยใต้
เง่ือนไขทำงเศรษฐกิจ สังคมและกำรศึกษำ กำรประเมินผลกระทบ กำรวเิครำะห์กิจกรรมทั้ง
เพื่อกำรมีงำนท ำและกำรศึกษำต่อเน่ืองเพื่อพฒันำอำชีพ 
      Philosophy of non-formal vocational education.  Trends and applications under 
economic, social and educational conditions.  Evaluation of impacts, analysis of both 
employment and continuing education activities for career development. 

01176641 กำรวเิครำะห์และกำรออกแบบโครงกำรทำงอำชีวศึกษำ 
(Program Analysis and Design in Vocational Education) 

3(3-0) 
 

       กำรวเิครำะห์นโยบำยและโครงกำร กำรวำงแผนโครงกำรและกำรตดัสินใจเก่ียวกบั
โครงกำรทำงอำชีวศึกษำ ภำยใตบ้ริบททำงเศรษฐกิจและสังคม 
      Policy and program analysis.  Program planning and decision on vocational education 
program under socioeconomic context. 

01176642** ภำวะผูน้ ำทำงอำชีวศึกษำ 
(Leadership in Vocational Education) 

3(3-0) 

       บทบำท หนำ้ท่ี องคป์ระกอบ และทฤษฎีกำรเป็นผูน้ ำ กำรสร้ำงทีมงำน และกระบวนกำร
กลุ่ม กำรติดต่อส่ือสำรขององคก์ร และกำรสร้ำงแรงจูงใจภำยในองคก์ำรดำ้นอำชีวศึกษำ 
      Roles, functions, component and theory of leadership, teamwork building and group 
process.  Communication and motivation in vocational education organization. 
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01176643 กำรบริหำรระบบสำรสนเทศทำงอำชีวศึกษำ 
(Management of Information System in Vocational Education) 

3(2-3) 

       ระบบขอ้มูลและสำรสนเทศ กำรวำงแผนโครงสร้ำงและกำรจดัระบบสำรสนเทศทำง
อำชีวศึกษำ กำรใชแ้ละพฒันำระบบสำรสนเทศ และกำรประมวลผลเพื่อกำรสอน กำรวิจยั 
และกำรบริหำรงำนทำงอำชีวศึกษำ 
      Data and information system, planning of structure and organizing vocational education 
information system.  Utilizing and development of information system including data 
processing analysis of teaching, research and administration in vocational education. 

01176644 อำชีวศึกษำและชุมชนสัมพนัธ์ 
(Vocational Education and Community Relations)  

2(2-0) 

       กำรวเิครำะห์ชุมชน กำรวำงแผนและกำรจดัท ำโครงกำรอำชีวศึกษำเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของชุมชนโดยเนน้เทคนิคกำรประชำสัมพนัธ์และกระบวนกำรกลุ่มเพื่อกำรถึงชุมชน 
กำรด ำเนินงำนร่วมกบัชุมชน 
      Community analysis, planning and organizing vocational education programs in 
responding to the community needs. 

01176645* กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยท์ำงอำชีวศึกษำ 
(Human Resource Development in Vocational Education) 

3(3-0) 

       แนวคิดกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์กำรพฒันำอำชีพ กำรประเมินควำมสำมำรถฐำน
สมรรถนะ กำรพฒันำหลกัสูตรฝึกอบรมฐำนสมรรถนะ กำรจดัท ำเส้นทำงควำมกำ้วหนำ้ และ
กำรจดัท ำแผนทดแทนต ำแหน่งงำนของสถำนศึกษำทำงอำชีวศึกษำ      
      Human resource development concept, career development, competency based 
assessment, competency-based training curriculum development, career path, and position 
replacement planning in vocational education institutes. 

01176646* กำรจดักำรทรัพยำกรเชิงกลยทุธ์ทำงอำชีวศึกษำ 
(Strategic Resource Management in Vocational Education) 

3(3-0) 

       แนวคิดกำรจดักำรทรัพยำกรเชิงกลยทุธ์ กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์เพื่อกำรบริหำรทำง
อำชีวศึกษำ กำรจดัองคก์ร กำรควบคุม กำรวเิครำะห์สภำพแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอก 
กำรจดักำรควำมเส่ียง ควำมรับผดิชอบดำ้นสังคมและจริยธรรมทำงอำชีวศึกษำ 
      Concept of strategic resources management, strategic planning for vocational education 
administration, organizing, controlling, internal and external environment analysis, risk 
management, social responsibility and ethic in vocational education.   
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01176651 ทฤษฎีกำรประเมินทำงอำชีวศึกษำ 
(Theory of  Vocational Education Assessment) 

3(3-0) 
 

       ทฤษฎีและหลกักำรประเมินทำงอำชีวศึกษำ กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของโครงกำรอำชีวศึกษำทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
      Theories and principles in vocational education assessment.  Analysis of economic and 
social impacts of formal and non-formal vocational education programs. 

01176691** กำรวำงแผนและออกแบบงำนวจิยัทำงอำชีวศึกษำ 
(Research Planning and Design in Vocational Education) 

3(3-0) 

       หลกัและวธีิกำรออกแบบงำนวจิยัทำงอำชีวศึกษำ ขอ้ดีและขอ้จ ำกดัของแบบกำรวิจยั
ประเภทต่ำง ๆ กำรวำงแผนกำรวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกำรวิจยัทำงอำชีวศึกษำ
ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
      Principles and methods in designing research in vocational education.  Advantage and 
limitation of different research designs.  Research planning to meet research objectives 
informal and non-formal vocational education. 

01176692 กำรวจิยัเชิงคุณภำพทำงอำชีวศึกษำ 
(Qualitative Research in Vocational Education)   

3(2-3) 
 

       ทฤษฎีและแนวคิดของกำรวจิยัเชิงคุณภำพ ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภำพ กำรวำงแผน
งำนวจิยั วธีิกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล กำรวเิครำะห์และตีควำม เทคนิคกำรน ำเสนอผลกำรวจิยั 
กรณีตวัอยำ่งกำรวจิยัเชิงคุณภำพในสำขำอำชีวศึกษำ 
      Theories and concepts of qualitative research.  Organizing qualitative research methods 
including research planning, data collection and analysis, interpretation and reporting 
techniques.  Case study of qualitative research in vocational education. 

01176693 กำรวจิยัเชิงปฏิบติักำรทำงอำชีวศึกษำ 
(Action Research  in Vocational Education)   

3(2-3) 

       มโนทศัน์และหลกักำรของกำรวจิยัเชิงปฏิบติักำรทำงสังคมศำสตร์ บทบำทของกำรวจิยั
เชิงปฏิบติักำรในกำรพฒันำกำรอำชีวศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
กระบวนกำรวิจยัเชิงปฏิบติักำร ปัญหำ ขอ้จ ำกดัและกำรน ำผลไปใช ้
      Concepts and principles of action research in the social science.  Roles of action 
research in formal and non-formal vocational education development.  Action research 
procedures, problems, limitations, and applications. 

 

 

 

 

**วชิำปรับปรุง 



 12 

01176696** เร่ืองเฉพำะทำงอำชีวศึกษำ 
(Selected Topics in Vocational Education) 

1-3 

       เร่ืองเฉพำะทำงอำชีวศึกษำในระดบัปริญญำเอก หวัขอ้เร่ืองเปล่ียนแปลงไปในแต่ละภำค
กำรศึกษำ 
      Selected topics in vocational education at the doctoral degree level.  Topics are subject 
to change each semester. 

01176697** สัมมนำ 
(Seminar) 

1 

       กำรน ำเสนอและอภิปรำยหวัขอ้ท่ีน่ำสนใจทำงอำชีวศึกษำ ในระดบัปริญญำเอก 
      Presentation and discussion on interesting topics in vocational education at the doctoral 
degree level. 

01176698** ปัญหำพิเศษ  
(Special Problems) 

1-3 

       กำรศึกษำคน้ควำ้ทำงอำชีวศึกษำ ระดบัปริญญำเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นรำยงำน 
     Study and research in vocational education at the doctoral degree level and compile into 
a written report. 

01176699** วทิยำนิพนธ์ 
(Thesis) 

1-36 

       วจิยัในระดบัปริญญำเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวทิยำนิพนธ์ 
     Research at the doctoral degree level and compile into a thesis. 

 

 


