
 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชือ่สถาบนัอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คณะ/สาขาวิชา  คณะครุศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.  รหสัและชือ่หลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25501481109202 

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

 ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Curriculum and Instruction 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

   ช่ือยอ   ค.ม. (หลักสตูรและการสอน) 

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม   Master of Education  (Curriculum and Instruction) 

   ช่ือยอ   M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 

3.  วิชาเอก  

ไมม ี
 

4.  จํานวนหนวยกิต  

แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  
 

5.  รูปแบบของหลกัสตูร 

 5.1 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับ ปรญิญาโท หลักสูตร 2 ป 

5.2 ภาษาที่ใช     

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  

 5.3 การรับเขาศึกษา    

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

 5.4 ความรวมมือกับสถาบนัอ่ืน    

       ไมมี 

 



 

 5.5 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  

6.1 เปนหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

6.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไดพิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่  

1 สิงหาคม 2559 

6.4 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมครั้งที่ 2/ 2560  

เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ  2560  

6.5 สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม       

2560 

6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม   

2560 

6.7 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รับรองหลักสูตร ตามบันทึกที[่คลิกพิมพ] เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ]  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน  

ป พ.ศ. 2561  
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพไดหลังสาํเร็จการศึกษา  

 นักศึกษาที่จบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเปนครู อาจารย ในสถานศึกษา นักวิชาการดาน

หลักสูตรและการสอน นักการศึกษา ในหนวยงานตาง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 
 

9.  ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคณุวุฒิของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

9.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิ

ปริญญา 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ศาสตราจารย 
รอง

ศาสตราจารย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 
อาจารย รวม 

ปรญิญาเอก - - 1 2 3 

ปรญิญาโท - - - - - 

รวม - - 1 2 3 

 

 



 

9.2 ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ 

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบนัการศกึษา (ปที่สําเรจ็

การศกึษา) 

ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อตํารา งานวิจัย 

 

 1 นางสาวสิรินาถ  จงกลกลาง 

3 3001 00215 XX X 

อาจารย 

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2556) 

ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (2539) 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน (2534) 

สิรินาถ จงกลกลาง. (2558). การพัฒนาหลักสูตร. 

นครราชสีมา: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา. (235 หนา) (เผยแพรเดือน สงิหาคม 2558)  

ตํารา 

1) 

บทความวิจัย  

สมบูรณ ตันยะ, สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ, ประมวล  ตันยะ, สิริ

นาถ จงกลกลาง, ชยพล ธงภักดี และลลิตา ธงภักดี.(2559). 

การพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการสอนตามแนวปฏิรูป

การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด

นครราชสีมา.  วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สักทอง, 

22(1), น. 14-22. (เผยแพรเดือนท่ีมกราคม-เมษายน 2559) 

 2) สุจิตรา แกวหนองแสง และสิรินาถ จงกลกลาง. (2559).  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรู การบวก 

การลบ การคูณทศนิยมและพฤติ กรรมการทํางานกลุมของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จากการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค STAD.  วารสารราชพฤกษ, 14(2), น. 82-90. 

(เผยแพรเดือน พฤษภาคม-สงิหาคม 2559) 

3) กนกพร  บุญจูบุตร และสิรินาถ  จงกลกลาง. (2558). 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการทดสอบสมมติฐาน 

พฤติกรรมการทํางานกลุมและความพึงพอใจของนักศึกษา 

หลักสูตรอุตสาหกรรม 

ศาสตรบัณฑิต จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนคิ 

STAD. รวมบทความและบทคดัยอ, การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 6. วันท่ี 11 กนัยายน 2558. 

4) S. Jongkonklang,  C.Thanaseelangkun and  P. 

Singrungruang. (2015).  The Thainess Creative 

Leadership Skill Development for Undergraduates of 

Faculty of Education in Nakhon Ratchasima Rajabhat 

University by using Integrated Instructional Activitie. 

Issue for the SIBR-RDINRRU 2015 (Osaka) Conference, 

Vol.4 , pp 252-259. (เผยแพรเ่ดอืน ธนัวาคม 2557) 
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ที่ 

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบนัการศกึษา (ปที่สําเรจ็

การศกึษา) 

ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อตํารา งานวิจัย 

 

   

5) วราพร  เกตุเลขา และสิรินาถ จงกลกลาง. (2557).  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรู คิด

อยางสรางสรรคกับงานศิลป และความคิดสรางสรรค 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จากการเรียนรูแบบ

ซินเนคติกส รวมกับการสรางสรรคศิลปะ แบบเซอเรีย 

ลิสม.  วารสารราชพฤกษ, 12(3), น. 125-112. 

(เผยแพรเดือนกันยายน-ธันวาคม 2557)    

6) สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ, สิรินาถ จงกลกลาง, และ

เพียงออ  ฟุงเฟอง. (2557). การจัดการเรียนรูเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดจิตตปญญา ศึกษาสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏนครราชสีมา.  วารสารชมุชนวิจัย มหาวิทยาลยั  

ราชภัฏนครราชสมีา, 8(1), น. 50-57. (เผยแพรเดือน

ตุลาคม 2556 -มีนาคม 2557)    

2 นายอดิศร  เนาวนนท 

3401500421 xxx 

ผูชวยศาสตราจารย 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2545) 

กศ.ม. (การประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยบูรพา (2534) 

ค.บ. (คณิตศาสตร) 

วิทยาลัยครูจันทรเกษม (2528) 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร)  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง (2528) 

1)  จุรีพร สมพงษ ,อดิศร เนาวนนท.และวาสนา กีรติ

จําเริญ. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หนวยการเรียนรู วัสดุรอบตัวเรา และความพึงพอใจ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จากการจัดการ

เรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรก. วารสารราชพฤกษ, 

13(1), น. 88-94. (เผยแพรเดือนมกราคม–เมษายน

2558)    

บทความวิจัย 

2) สิทธิพงษ สินสวัสด์ิ, อดิศร เนาวนนท และเจษฎา     

กิตติสุนทร. (2557) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความคิดสรางสรรค ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

จากการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT. วารสาร

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  8 (1),  

น. 127-135. (เผยแพรเดือนมกราคม – มีนาคม 2557)   

3) วิไลวรรณ พิณพิมาย และอดิศร เนาวนนท. (2555). 

การศึกษาการคิดวิเคราะห ทักษะการทํางานรวมกัน

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 วิชาบัญชีเบื้องตน จากวิธีการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ. วารสารราชพฤกษ, 9(3), น.65-70. 

(เผยแพรเดือน กันยายน – ธันวาคม 2555) 
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3 นางสาววาสนา กีรติจําเริญ 

3700400819 xxx 

อาจารย 

 

ปร.ด.(วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล (2553) 

ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) 

(2543) 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)  

1) เจษฎา กติติสุนทร และวาสนา กรีติจาํเริญ. (2560). 

การศึกษาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 

รายวิชาการพัฒนาหลกัสตูร ตามรปูแบบ Big Five 

Learning.  วารสารชุมชนวิจัย มหาวทิยาลยัราชภัฏ

นครราชสมีา, 11 (1). 103-112 (เผยแพรเดือน มกราคม 

– เมษายน 2560)  

บทความวิจัย 

 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) 

(2541) 

2) วาสนา กรีตจิาํเรญิ และเจษฎา  กติตสินุทร. (2559). 

การศึกษาทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา 

รายวชิาการออกแบบและการจดัการเรยีนรูจากการจดัการ

เรยีนรูตามรปูแบบ  Big Five  Learning. วารสารชุมชนวจิยั 

มหาวทิยาลยัราชภัฎนครราชสมีา, 10 (3), น.9 – 19. 

(เผยแพรเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559) 

3) ณัฐชา เพ็งที และวาสนา กีรติจําเริญ. (2559). 

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู สารใน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดย

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน.  วารสารวิทยาลัย

นครราชสีมา, 4 (1), น. 639 – 646.  (เผยแพรเดือน 

มกราคม – มิถุนายน 2559) 

4) จุรีพร สมพงษ, อดศิร เนาวนนท และวาสนา กรีติ

จําเริญ. (2558).  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหนวย

การเรียนรูวัสดุรอบตัวเราและความพึงพอใจของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จากการจดัการเรียนรูบูรณาการ

แบบสอดแทรก. วารสารราชพฤกษ, 13 (1), น. 88 – 94 

(เผยแพรเดือน มกราคม – เมษายน 2558) 

5) สมประสงค  เลิศธัญญลักษณ, วาสนา  กีรติจําเริญ 

และวิราวรรณ ชาติบุตร. (2558). การศึกษาผลการ

เรียนรูหนวยการเรียนรูทัศนศิลป และพฤติกรรมการ

ทํางาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จากการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD. การประชุมวิชาการ

เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้ง 11 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, น. 44-47. (เผยแพร

เดือน กรกฎาคม 2558) 

6) ชไมพร เลากลาง, วาสนา  กีรติจําเริญ และวิ

ราวรรณ ชาติบุตร. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์



 

ที่ 

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

สถาบนัการศกึษา (ปที่สําเรจ็

การศกึษา) 

ผลงานทางวิชาการ 

ชื่อตํารา งานวิจัย 

 

ทางการเรียน หนวยการเรียนรูพืชมีการตอบสนองและ

ความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน. การประชุมวิชาการและการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติและนานาชาติ ครั้ง

ท่ี 2 การเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางศาสตรระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

(เผยแพรเดือนธันวาคม 2558) 

7) ฤดีรัตน สาระบุตร, สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ และวาสนา  

กีรติจําเริญ. (2557). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรและจติวทิยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จากการจัดการเรียนรูแบบ 

สบืเสาะหาความรู 7 ขั้น. วารสารราชพฤกษ, 12 (2),      

น. 70–76. (เผยแพรเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557) 

   8)  วาสนา กีรติจําเริญ. (2557).  ตัวอยางกิจกรรมการ

สอนโดยใชวิธีการสาธิต เรื่อง ปฏิกิริยาการเผาไหม. 

วารสาร สสวท, 42 (187), น.7-10. (เผยแพรเดือน

มีนาคม-เมษายน 2557) 

 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 อาคาร 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาทีจํ่าเปนในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กลาวถึงการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเปนตองยึดกรอบ

แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี (1) การนอม นําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการ

ปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข สวนการ

พัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมี

พัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใต

บริบทสังคมทีเ่ปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิต

ภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ มีรายไดใน



 

การดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังตางๆ 

ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา 

โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพือ่สรางความรับผิดชอบ ตอผลลัพธ (Accountability) (2) 

ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพือ่เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้ง

ระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทัง้ระบบการ ประเมินและ

รับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อ สราง

สมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการ 

เรียนรูปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัย

และ การใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู ดังนั้น จึงตองมีการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่

กําลังจะเกิดขึ้น ฐานความรู ตลอดจน กระบวนการจัดการเรียนรู และกรอบแนวคิดทีเ่คยใชกันอยูในระบบ

การศึกษาจะตองไดรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และสรางสรรคขึ้นมาใหมเพือ่ใหสามารถพัฒนาคนเขาสู

สังคมทีม่ีการแขงขัน เนนความหลากหลายทางความคิดและ การบูรณาการ จัดการความรูทีห่ลากหลายได

อยางมีประสิทธิภาพ  จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมีนักการศึกษาที่สามารถ พัฒนาหลักสูตร และออกแบบการ

เรียนรูตามกรอบแนวคิดใหมเพื่อยกระดับคุณภาพของคนใหบรรลุตามเปาหมายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับน้ีได 

 11.2 สถานการณหรือการพฒันาสังคมและวัฒนธรรม 

การออกแบบหลักสูตรและการสอน ไดคํานึงถึงพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรคือขอมูล 

ความจําเปนดานสังคมและวัฒนธรรม จากทิศทางของนโยบายและแผนยุทธศาสตรที ่กําหนดไวใน 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป สูยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-

2564) ไดกลาวถึงสถานการณดานสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรเขาสูการเปนสังคม

สูงวัย ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลายรูปแบบมากขึ้น คน

ไทยที่ยังคงมีปญหาดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สถานการณความยากจนมีแนวโนม

ลดลง แตยังคงมีความเหลือมล้ําของการกระจายรายได ความเหลือมล้ําระหวางกลุมคน ความมั่นคงทาง

สังคมทีม่ากขึน้ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเริม่เสือ่มถอยและสังคมมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม

มากขึน้ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึน้ ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองความของชุมชนดวย

ตนเองไดดีขึ้น และความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม นอกจากนี ้

ยังจําเปนตองคํานึงถึงแนวคิด Thailand 4.0 ที่เปนแนวคิดของการเขาสูระบบเศรษฐกิจใหมที่พึ่งพิงขอมูล

ขาวสาร เอกสาร สิง่พิมพแบบดิจิตอล (electronics document) ที่ทุกสิ่งที่เปนขาวสารกําลังแปรเปลีย่น

เปนดิจิตอล จึงจําเปนตองมีการสรางนักหลักสูตรและการสอนทีม่ีสมรรถนะในการออกแบบหลักสูตร และ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อสรางคนรุนใหมที่มีทักษะที่จําเปน มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรูที่

สามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน ลดความขัดแยงในสังคม และความสามารถในการแขงขันใน

ขณะที่สามารถอยูรวมกับคนแบบพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 



 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

1) ผลกระทบดานสถานการณภายนอกทําใหตองมกีารพัฒนาหลักสูตรใหสามารถผลิต 

นักวิชาการดานหลักสูตรและการสอนที่มีศักยภาพในการพัฒนา ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรูตาม

กรอบแนวคิดของสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี ่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถ

ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานหลักสูตรและการสอน สําหรับนําไปพัฒนาคนใหมีคุณภาพในระดับ

เทาเทียมกับประเทศในระดับภูมิภาคและสากล โดยเนนการเสริมสรางความเขมแขงในชุมชน นอกจากการ

ผลิตนักวิชาการดานหลักสูตรและการสอนที่สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพแลว จากการการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยประเมินผลจากผูมี

สวนเกี ่ยวของทุกฝายใน ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ      

ดานประสิทธิผล ดานความยัง่ยืนและดานการถายโยงความรู มีขอสรุปทีนํ่ามาใชในการปรับปรุงหลักสูตร 

คือดานบริบท การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรควรมีการปรับใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 ควรมีการ

ทบทวนอัตราการรับนักศึกษา ดานปจจัยนําเขา ที่เกี่ยวของกับอาจารยประจําควรมีการพัฒนาเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ การทําวิจัย การตีพิมพงานวิจัย/บทความวิชาการใหมากขึ้น ดานผลผลิต ควรมีการวางแผนใน

ระดับรายวิชา และสาขาวิชา ที่สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดควรสรางจุดเดน

ของบัณฑิต ดานผลกระทบ ที ่เกี ่ยวกับบัณฑิตที ่จบการศึกษาในประเด็นการสรางองคความรู ใหมๆ           

ยังคอนขางนอย ดานประสิทธิผล ที ่เกี ่ยวกับบัณฑิตที ่จบการศึกษาคอนขางขาดความมั ่นใจในตนเอง       

ดานความย่ังยืน เกี่ยวกับบัณฑิตที่จบการศึกษาการเชื่อมโยงความรูที่ไดไปสูการทํางานหรือพัฒนาเปนองค

ความรูใหม ยังคอนขางนอย และดานการถายโยงความรู บัณฑิตยังไมสามารถการถายทอดความรู การขยาย

องคความรูไปสูผูอ่ืน หรือการตอยอดจากวิทยานิพนธ สวนมากเปนเพียงการนําความรูจากวิทยานิพนธไปใช

ในงานในหนาที่ของตนเองเทานั้น ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรจึงมุงเนนนักวิชาการหลักสูตรและการสอน

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจและปฏิบัติตนในการนําความรูความสามารถไปใชไดอยางย่ังยืน เกิดการพัฒนา

ตนเองใหเปนผูมีจิตสาธารณะที่เปนตนแบบใหกับคนในสังคมไดอีกดวย   

 12.2 ความเก่ียวของกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

การผลิตนักวิชาการดานหลักสูตรและการสอนที่มีทั ้งความรู สมรรถนะในการออกแบบ 

พัฒนาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการวิจัยดานหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม

มาตรฐานวิชาชีพ เปนนักวิชาการทีม่ีคุณภาพทัง้ในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและสากล ตลอดจนคํานึงถึงความ

เขมแข็งทางวัฒนธรรม ซึง่สามารถกลาวโดยสรุปไดวาเปนหลักสูตรทีม่ีเปาหมายในการสรางบัณฑิตที่มี

ความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย คิดกวางไกลเปนสากล มีความรักความผูกพันตอทองถิ่นมีจิตอาสา

และเปนที่พึ่งทางปญญาของสังคม ตลอดจนการสรางองคความรูวิจัยเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหทองถิ่น 

เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับพันธกิจหลักของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

13. ความสัมพันธกับหลักสตูรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  



 

13.1 รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบรกิารคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือตองเรยีนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  

13.1.1  รายวิชาที่เปดสอนเพ่ือใชบริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน          

-ไมม-ี 

        13.1.2  รายวิชาที่ตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  

                  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน จํานวน   1  รายวิชา คือ  

                          700501   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 

13.2 การบริหารจัดการ  

       อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูสอนจากสาขาวิชาหรือคณะอืน่ที่

เกี ่ยวของดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู      

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสาํคญั และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

       มุงผลิตมหาบัณฑิต ที่มคีวามรูความสามารถ รวมทั้งมีความกลาหาญทางจริยธรรม เปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรและการสอน ระดับทองถิ่น ประเทศและสากล  

 1.2  ความสําคัญ   

      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เปนหลักสูตรที ่มุงผลิต

มหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ดานหลักสูตรและการสอน สามารถทําวิจัยเพ่ือแสวงหาความรูใหม และ

สามารถเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลกับภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยในการแกปญหาและการพัฒนา

หลักสูตรและการสอนได รวมทัง้มุ งใหเปนมหาบัณฑิตทีม่ีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ที่ตอบสนอง

ความตองการของทองถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติได 

 1.3 วัตถุประสงค  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต

มหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.3.1 มีความรอบรูในศาสตรดานหลักสูตรและการสอน เปนผูนําทางการศึกษาที่สามารถจัด

หลักสูตรและการสอนใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงและบริบทของสังคมไดอยางเหมาะสม 

1.3.2 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของสังคม มีความเชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตร

และการสอน พัฒนานวัตกรรมและ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอน เพ่ือประยุกตใช     

องคความรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค 

1.3.3 มีศักยภาพทางการวิจัย สรางองคความรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา 

สามารถพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 

1.3.4 มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความกลาหาญทางจริยธรรม เห็นคุณคาของศาสตร         

ดานหลักสูตรและการสอน สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพคูคุณธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

หลักสูตรน้ีจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา 2 ป 

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลกัฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. ปรับปรุงหลักสตูรใหสอดคลอง 

ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่

คุรุสภากําหนด 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร 

อยางสม่าํเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนา ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร

และอาจารยผูสอน 

3. ติดตามความกาวหนาขององค 

ความรูในวิชาชีพ 

4. ติดตามความคาดหวังของ 

สังคมตอผูประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร  

ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสัมมนารายวิชาในหลักสูตร

ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของวิชาชีพ 

2. แผนการประเมินผลการจดัการเรียนรู

ตามหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร) กํากับ

ติดตามการจัดการเรียนรูของ

อาจารยผูสอนและดําเนินการ

สะทอนผลการดําเนินการของ

หลักสูตรจากผูเกี่ยวของ ตลอด

ระยะเวลาการใชหลักสูตร  

1. ผลการประเมนิการสอนของ 

อาจารย 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ 

ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่ง

สนับสนุน 

3. ความคิดเหน็ของนักศึกษา

บัณฑิตและผูใชบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของ

หลักสูตร (TQF) 

3. แผนการปรับปรุงหลักสูตรให 

สอดคลองกับนโยบายในการผลิตและ

พัฒนาครู / บุคลการทางการศึกษาและ

การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางดาน

หลักสูตรและการสอน  

ติดตามความเคลื่อนไหวทาง

การศึกษาและการเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรมทางดานหลักสูตรและ

การสอน 

รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สปัดาห ไดแก  

- ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 

- ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 

- ภาคฤดูรอน  ต้ังแต เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 1.3 การเทยีบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

 2.1 วันเวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน  

ภาคปกติ  วันจันทร-วันศุกร เวลาราชการปกติ 

ภาคพิเศษ วันเสาร-อาทติย    

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2560 ขอ 16 (1) จะตองเปนผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา ทั้งน้ีตองสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืน

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาสวนหน่ึงอาจไมมีความรูพ้ืนฐานดานหลักสตูรและการสอน ทักษะการสืบคนและใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนภาษาอังกฤษ  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1  จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานดานหลักสูตรและการสอน กอนการศึกษาตามหลักสูตร 

2.4.2 กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลและ

การสื่อสารระหวางอาจารยและนักศึกษา 

2.4.3  จัดทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษ และกําหนดใหนักศึกษาที่เขาสอบไมผานตองเรียน

เพ่ิมเติมในรายวิชา 700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 

 



 

 2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

- ภาคปกติ ปละ 10 คน (แผน ก แบบ ก 2)  

ระดับชัน้ป 

 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปที่ 1  

 

10 

  

10 

  

10 

  

10 

  

10 

  

ชั้นปที่ 2 - 10  10 

  

10 

  

10 

  

รวมจํานวนนกัศกึษา 10 20 20 20 20 

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- 

 

- 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

- ภาคพิเศษ ปละ 30 คน (แผน ก แบบ ก2) 

 

ระดับชัน้ป 

 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปที่ 1 

ช้ันปที่ 2 

30 

- 

30 

30 

30 

30 

 

30 

30 

 

30 

30 

 

รวมจํานวนนกัศกึษา 30 60 60 60 60 

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ

สําเรจ็การศึกษา 
- - 30 30 30 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

1) งบประมาณ  

ใชงบประมาณของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร ดังน้ี 

รายการ 
งบประมาณประจําป 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบดําเนนิงาน 2,430,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 

  - หมวดคาตอบแทน 810,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 

  - หมวดคาใชสอย 540,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 

  - หมวดคาวัสดุ 945,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 



 

  - หมวดคาสาธารณปูโภค 135,000 270,000 270,000 270,000 270,000 

งบลงทุน 270,000 540,000 540,000 540,000 540,000 

  - หมวดครุภัณฑ 270,000 540,000 540,000 540,000 540,000 

รวมทั้งสิน้ 2,430,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 

                      

     2) ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร  (ภาคพิเศษ) 54,000 บาท/

คน/ป และ ภาคปกติ 24,000 บาท/คน/ป  

2.7 ระบบการศึกษา   

ใชระบบในช้ันเรียน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

 

3. หลักสตูรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใชระยะเวลาในการ

สําเร็จการศึกษาไมเกิน 5 ป เปนแบบแผน ก แบบ ก 2 ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา มี 1 แผน มีจาํนวนหนวยกิต รวมตลอดหลกัสูตร ดังน้ี 

1) แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

หนวยกิต 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

         โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใชหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 ดังน้ี 

ที่ รายการ 

เกณฑ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

แผน ก แบบ ก2 แผน ก แบบ ก 2 

 1 รายวิชา (Coursework)  

ไมนอยกวา 

24 24 

หมวดวิชาเฉพาะ   24 

1.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา  12  

1.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  12 

2 วิทยานพินธ  ไมนอยกวา 12 12 

3 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต)  2 

หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 36 



 

              ก. หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

วิชาบังคับ    เรียน   12 หนวยกิต 

 

   102421  พ้ืนฐานทางหลักสูตรและการสอน     3(2-2-5) 

      Foundations of Curriculum and Instruction 

   102441  วิธวีิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน    3(2-2-5) 

      Curriculum and Instruction Research Methodology 

   102522  สัมมนาทางหลักสูตรและการสอน     3(2-2-5) 

      Seminar on Curriculum and Instruction 

   102531  รูปแบบและกลยุทธการเรียนการสอน    3(2-2-5) 

      Instructional Strategies and Model 

         (นักศกึษา ตองศึกษา วิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต) 

   วิชาเลอืก            ไมนอยกวา                 12       หนวยกิต 

        กรณจีดัการศกึษาตามแผน ก แบบ ก 2  

   102422  หลักสูตรและการเรยีนการสอนสําหรับกลุมเฉพาะ   3(2-2-5) 

     Curriculum and Instruction for Specific Group 

   102423   หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับผูเรยีนที่หลากหลาย  3(2-2-5) 

      Differentiating Curriculum and Instruction  

        102471  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูตามแนวคอนสตรคัติวิสต   3(2-2-5) 

      Constructivist Learning Technologies 

   102581   การวางแผนสําหรับการพัฒนาโรงเรียน     3(2-2-5) 

      Planning for School Improvement  

   102582  การศึกษาคนควาอิสระดานหลักสตูรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 

      Independent Study in Curriculum and Instruction 

  ข.  วิทยานพินธ    ไมนอยกวา  12      หนวยกิต 

     102591   วิทยานิพนธ      12      หนวยกิต 

                 Thesis 

              ค.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    ไมนอยกวา     2     หนวยกิต 

                    700501   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                               2(1-2-3) 

                                      English for Graduate Studies 

                    นักศึกษาที่ทดสอบไมผานตองเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชา  

 

 



 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

เลขประจาํวิชาในหลักสตูรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

ประกอบดวยเลข 6 หลกั มีความหมายดังน้ี 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 1-3  ของ คือ  

102 หมายถึง สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน  

700  หมายถึง สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา  

 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 4 หมายถึง ช้ันปหรือความยาก 

เลข 4 หมายถึง ช้ันปที่ 1 (ตอเน่ืองจากระดับปรญิญาตร)ี  

เลข 5 หมายถึง ช้ันปที่ 2 (ตอเน่ืองจากระดับปรญิญาตร)ี  

ลําดับเลขตําแหนงที่ 5  หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา 

เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาสัมพันธ 

เลข 2 หมายถึง กลุมหลักสูตร 

เลข 3 หมายถึง กลุมการสอน 

เลข 4 หมายถึง กลุมวิจัยและการวัดและประเมินผลการศึกษา 

เลข 5 หมายถึง กลุมสมัมนา 

เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาชีพครู 

เลข 7 หมายถงึ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลข 8 หมายถึง กลุมการศึกษาคนควาอิสระ 

เลข 9 หมายถึง กลุมวิทยานิพนธและภาคนิพนธ 

 ลําดับเลขตําแหนงที่ 6    หมายถึง ลาํดับของวิชาในกลุมยอย  

2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร   

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผนแบบ ก แบบ ก 

2 มีรายวิชาตามโครงสรางหลกัสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ดังน้ี  

                         ก. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

    - วิชาบังคับ    ไมนอยกวา           12  หนวยกิต 

      - วิชาเลอืก             ไมนอยกวา                 12         หนวยกิต 

        ข. วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา          12  หนวยกิต 

 

 

 

 

 



 

 3.1.4 แผนการศึกษา 

                       1) หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เฉพาะ 

-วิชาบังคับ 

102421  พ้ืนฐานทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

102441  วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและ 
การสอน  

3(2-2-5) 

เฉพาะ 

-วิชาเลอืก 

xxxxxx   วิชาเลือก  3(2-2-5) 

รายวิชาเสริม

พ้ืนฐาน 

700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา         

(ไมนับหนวยกิต) 

2(1-2-3) 

 

รวม 9(6-6–15) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

เฉพาะ 

-วิชาบังคับ 

102522  สัมมนาทางหลักสูตรและการสอน 
 

3(2-2-5) 

102531  รูปแบบและกลยุทธการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

เฉพาะ 

-วิชาเลอืก 

xxxxxx วิชาเลือก 
xxxxxx วิชาเลือก 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

รวม 12(8-8-20) 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

เฉพาะ 

-วิชาเลอืก 

xxxxxx วิชาเลือก 
 

3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ 102591 วิทยานิพนธ 3  

รวม 6(2-2-5)  

 

 

 

 

 



 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ 102591 วิทยานิพนธ 9 

รวม 9   

 

                    2) หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2 (ภาคพเิศษ) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

เฉพาะ 

-วิชาบังคับ 

102421  พ้ืนฐานทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

102441  วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสตูรและ 
การสอน  

3(2-2-5) 

เฉพาะ 

-วิชาเลอืก 

xxxxxx   วิชาเลือก  3(2-2-5) 

รายวิชาเสริม

พ้ืนฐาน 

700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา         

(ไมนับหนวยกิต) 

2(1-2-3) 

 

รวม 9(6-6–15) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

เฉพาะ 

-วิชาบังคับ 

102522  สัมมนาทางหลักสูตรและการสอน 
 

3(2-2-5) 

102531  รูปแบบและกลยุทธการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

เฉพาะ 

-วิชาเลอืก 

xxxxxx วิชาเลือก 
 

3(2-2-5) 

 

รวม 9(6-6–15) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3   

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

เฉพาะ 

-วิชาเลอืก 

xxxxxx วิชาเลือก 
 

3(2-2-5) 

 

รวม  3(2-2-5) 

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

เฉพาะ 

-วิชาเลอืก 

xxxxxx วิชาเลือก 
 

3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ 102591 วิทยานิพนธ 3  

รวม 6(2-2-5)  

 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ 102591   วิทยานิพนธ 6 

รวม 6 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศกึษาดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ 102591   วิทยานิพนธ 3 

รวม 3 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ก.  หมวดวิชาเฉพาะ   

วิชาบังคับ     

102421  พื้นฐานทางหลักสูตรและการสอน                       3(2-2-5) 

(Foundations of Curriculum and Instruction) 

 แนวคิด พื้นฐาน กระบวนการของหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทัง้ทฤษฎี

หลักสูตรและการเรียนการสอน ทรัพยากรสําหรับการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ

สอน แนวโนมดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  



 

102441  วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                      3(2-2-5) 

(Curriculum and Instruction Research Methodology) 

 หลักการ แนวคิด ในการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน กระบวนการวิจัย 

การออกแบบการวิจัย เทคนิค การวิจัยแบบตาง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุม

ตัวอยาง เครือ่งมือทีใ่ชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติการวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชงานวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและการประเมินงานวิจัย ออกแบบการพัฒนางานวิจัย และนํา

ผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน  

102522 สมัมนาทางหลกัสตูรและการสอน                       3(2-2-5) 

 (Seminar on Curriculum and Instruction) 

 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูสอน ผูเรียน ผูทรงคุณวุฒิ ศึกษา 

วิเคราะห ประเด็นทฤษฎี หลักการตาง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน บูรณาการความรูในศาสตร

ดานหลักสูตรและการสอน เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีกับศาสตรความรูอื่นๆ และการจัดสัมมนาในประเด็น 

แนวโนม และทิศทางดานหลักสูตรและการสอน  

102531 รูปแบบและกลยุทธการเรียนการสอน                      3(2-2-5) 

(Instructional Strategies and Model) 

                  การวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนตามความแตกตางและวิธีการเรียนรูของ

ผูเรียน การประยุกตใชรูปแบบการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติโดยใชกระบวนการวิจัยในการออกแบบการ

เรียนการสอนและนําไปใชในบริบทจริง 

                          วิชาเลอืก  

102422             หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับกลุมเฉพาะ       3(2-2-5) 

         (Curriculum and Instruction for Specific Group) 

   หลักการ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับผู เรียนระดับการศึกษา

ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาวิชาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และกลุมผูเรียน

ลักษณะพิเศษ และฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับผูเรียน 

102423  หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย  3(2-2-5) 

       (Differentiating Curriculum and Instruction) 

   การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอน การอํานวยความสะดวก

สําหรับผูเรียนที่มีความหลากหลายในช้ันเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รูปแบบ 

วิธีการ ทรัพยากรดานหลักสูตรและการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสตูร การวัดและประเมินผลที่

สอดคลองกับผูเรียน การใหคาํแนะนําสําหรับผูเรียน ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ  



 

102471   เทคโนโลยเีพือ่การเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต   3(2-2-5) 

   (Constructivist Learning Technologies) 

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีตามแนวคอนสตรัคติวิสต การออกแบบ การจัดกระบวน 

การเรียนรูและการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต 

102581   การวางแผนสาํหรับการพัฒนาโรงเรียน     3(2-2-5) 

   (Planning for School Improvement) 

       การศึกษางานวิจัยที่ทันสมัย และการฝกปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโรงเรียน 

บทบาทของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาโรงเรียน การสังเคราะหงานวิจัยเพ่ือวางแผน พัฒนา แกไขและ/หรือ

ประเมินผลแผนพัฒนาที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน  

102582      การศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและการเรียนการสอน          3(2-2-5) 

             (Independent Study in Curriculum and Instruction) 

       การคนควาอิสระในหัวขอที่เกี่ยวกับดานหลักสูตรและการเรียนการสอน วิเคราะห 

สังเคราะห องคความรูที่เช่ือมโยงกับชุมชน ทองถิ่นและประเทศตามที่ผูเรียนสนใจ ภายใตคําแนะนําจาก

อาจารยที่ปรึกษา โดยผูเรียนสามารถเลือกระหวางการทําวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

 ข. วิทยานิพนธ   

102591       วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
        (Thesis)  

                           การวิจัยในหัวขอเรื ่องที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      

การวิจัย มีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค การสรางองคความรู และ/หรือการสราง ประยุกต

นวัตกรรมทางหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคลองกับทองถิ่นสูสากล 

           ค. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

700501           ภาษาอังกฤษสําหรบับัณฑิตศึกษา  2 (1-2-3) 

                            (English for Graduate Studies)            

               การพัฒนาทักษะการฟงการพูด  การอานการเขียนภาษาอังกฤษ  และทักษะการเรียน

สําหรับบัณฑิตศึกษา  การอานเอกสารทางวิชาการ  บทคัดยอ  รายงานการวิจัยและบทความวิจัยที่เกี่ยวกับ

สาขา  กลวิธีการอาน  การสรุปจากการอานเอกสารทางวิชาการ  สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ  การอางอิง  

การเขียนหัวขอวิทยานิพนธที่สนใจและบทคัดยอ 
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