รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชือ่ สถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะครุศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25501481109202
ภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Curriculum and Instruction
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือ่ เต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชือ่ เต็ม
ชื่อยอ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
M.Ed. (Curriculum and Instruction)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ ปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอืน่
ไมมี

5.5 การใหปริญญาแกผสู ําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2559
6.4 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 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. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ป พ.ศ. 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่จบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเปนครู อาจารย ในสถานศึกษา นักวิชาการดาน
หลักสูตรและการสอน นักการศึกษา ในหนวยงานตาง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
9. ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
9.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
รอง
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย
รวม
ปริญญา
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
ปริญญาเอก
1
2
3
ปริญญาโท
รวม
1
2
3

ที่
1

9.2 ขอมูลอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ–สกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
เลขบัตรประจําตัวประชาชน สถาบันการศึกษา (ปที่สําเร็จ
ตําแหนงทางวิชาการ
การศึกษา)
นางสาวสิรินาถ จงกลกลาง
3 3001 00215 XX X
อาจารย

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2556)
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2539)
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2534)

ผลงานทางวิชาการ
ชื่อตํารา งานวิจัย
ตํารา
สิรินาถ จงกลกลาง. (2558). การพัฒนาหลักสูตร.
นครราชสีมา: คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. (235 หนา) (เผยแพรเดือน สิงหาคม 2558)
บทความวิจัย
1) สมบูรณ ตันยะ, สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ, ประมวล ตันยะ, สิริ
นาถ จงกลกลาง, ชยพล ธงภักดี และลลิตา ธงภักดี.(2559).
การพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการสอนตามแนวปฏิรูป
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
นครราชสีมา. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สักทอง,
22(1), น. 14-22. (เผยแพรเดือนที่มกราคม-เมษายน 2559)
2) สุจิตรา แกวหนองแสง และสิรินาถ จงกลกลาง. (2559).
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนรู การบวก
การลบ การคูณทศนิยมและพฤติ กรรมการทํางานกลุมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD. วารสารราชพฤกษ, 14(2), น. 82-90.
(เผยแพรเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)
3) กนกพร บุญจูบุตร และสิรินาถ จงกลกลาง. (2558).
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการทดสอบสมมติฐาน
พฤติกรรมการทํางานกลุมและความพึงพอใจของนักศึกษา
หลักสูตรอุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต จากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD. รวมบทความและบทคัดยอ, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 6. วันที่ 11 กันยายน 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. (เผยแพร่เดือน ธันวาคม 2557)

ชื่อ–สกุล
ที่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ

2 นายอดิศร เนาวนนท
3401500421 xxx
ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปที่สําเร็จ
การศึกษา)

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2545)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2534)
ค.บ. (คณิตศาสตร)
วิทยาลัยครูจันทรเกษม (2528)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2528)

ผลงานทางวิชาการ
ชื่อตํารา งานวิจัย
5) วราพร เกตุเลขา และสิรินาถ จงกลกลาง. (2557).
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรู คิด
อยางสรางสรรคกับงานศิลป และความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการเรียนรูแบบ
ซินเนคติกส รวมกับการสรางสรรคศิลปะ แบบเซอเรีย
ลิสม. วารสารราชพฤกษ, 12(3), น. 125-112.
(เผยแพรเดือนกันยายน-ธันวาคม 2557)
6) สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ, สิรินาถ จงกลกลาง, และ
เพียงออ ฟุง เฟอ ง. (2557). การจัดการเรียนรูเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดจิตตปญญา ศึกษาสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา, 8(1), น. 50-57. (เผยแพรเดือน
ตุลาคม 2556 -มีนาคม 2557)
บทความวิจัย
1) จุรีพร สมพงษ ,อดิศร เนาวนนท.และวาสนา กีรติ
จําเริญ. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หนวยการเรียนรู วัสดุรอบตัวเรา และความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการ
เรียนรูบูรณาการแบบสอดแทรก. วารสารราชพฤกษ,
13(1), น. 88-94. (เผยแพรเดือนมกราคม–เมษายน
2558)
2) สิทธิพงษ สินสวัสดิ์, อดิศร เนาวนนท และเจษฎา
กิตติสุนทร. (2557) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสรางสรรค ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จากการจัดการเรียนรูแบบ 4MAT. วารสาร
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8 (1),
น. 127-135. (เผยแพรเดือนมกราคม – มีนาคม 2557)
3) วิไลวรรณ พิณพิมาย และอดิศร เนาวนนท. (2555).
การศึกษาการคิดวิเคราะห ทักษะการทํางานรวมกัน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 วิชาบัญชีเบื้องตน จากวิธีการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ. วารสารราชพฤกษ, 9(3), น.65-70.
(เผยแพรเดือน กันยายน – ธันวาคม 2555)

ชื่อ–สกุล
ที่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ
3 นางสาววาสนา กีรติจําเริญ
3700400819 xxx
อาจารย

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปที่สําเร็จ
การศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ
ชื่อตํารา งานวิจัย

ปร.ด.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)
ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)
(2543)
ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร)

บทความวิจัย
1) เจษฎา กิตติสุนทร และวาสนา กีรติจาํ เริญ. (2560).
การศึกษาทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ตามรูปแบบ Big Five
Learning. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, 11 (1). 103-112 (เผยแพรเดือน มกราคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)
(2541)

2) วาสนา กีรติจาํ เริญ และเจษฎา กิตติสนุ ทร. (2559).
การศึกษาทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
รายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรูจ ากการจัดการ
เรียนรูต ามรูปแบบ Big Five Learning. วารสารชุมชนวิจยั
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 10 (3), น.9 – 19.

– เมษายน 2560)

(เผยแพรเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559)
3) ณัฐชา เพ็งที และวาสนา กีรติจําเริญ. (2559).
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรู สารใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดย
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน. วารสารวิทยาลัย
นครราชสีมา, 4 (1), น. 639 – 646. (เผยแพรเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2559)
4) จุรีพร สมพงษ, อดิศร เนาวนนท และวาสนา กีรติ
จําเริญ. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหนวย
การเรียนรูวัสดุรอบตัวเราและความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จากการจัดการเรียนรูบูรณาการ
แบบสอดแทรก. วารสารราชพฤกษ, 13 (1), น. 88 – 94
(เผยแพรเดือน มกราคม – เมษายน 2558)
5) สมประสงค เลิศธัญญลักษณ, วาสนา กีรติจําเริญ
และวิราวรรณ ชาติบุตร. (2558). การศึกษาผลการ
เรียนรูหนวยการเรียนรูทัศนศิลป และพฤติกรรมการ
ทํางาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จากการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD. การประชุมวิชาการ
เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้ง 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, น. 44-47. (เผยแพร
เดือน กรกฎาคม 2558)
6) ชไมพร เลากลาง, วาสนา กีรติจําเริญ และวิ
ราวรรณ ชาติบุตร. (2558). การศึกษาผลสัมฤทธิ์

ชื่อ–สกุล
ที่ เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปที่สําเร็จ
การศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ
ชื่อตํารา งานวิจัย
ทางการเรียน หนวยการเรียนรูพืชมีการตอบสนองและ
ความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน. การประชุมวิชาการและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 2 การเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางศาสตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
(เผยแพรเดือนธันวาคม 2558)
7) ฤดีรัตน สาระบุตร, สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ และวาสนา
กีรติจําเริญ. (2557). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากการจัดการเรียนรูแบบ
สืบเสาะหาความรู 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. สถานที่จดั การเรียนการสอน
อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กลาวถึงการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนอม นําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการ
ปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูค วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน สังคมอยูร วมกันอยางมีความสุข สวนการ
พัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใต
บริบทสังคมทีเ่ ปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิต
ภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ มีรายไดใน

การดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังตางๆ
ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ นอกจากนี้ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา
โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพือ่ สรางความรับผิดชอบ ตอผลลัพธ (Accountability) (2)
ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพือ่ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้ง
ระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทัง้ ระบบการ ประเมินและ
รับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อ สราง
สมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการ
เรียนรูปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัย
และ การใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู ดังนั้น จึงตองมีการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังจะเกิดขึ้น ฐานความรู ตลอดจน กระบวนการจัดการเรียนรู และกรอบแนวคิดทีเ่ คยใชกันอยูใ นระบบ
การศึกษาจะตองไดรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และสรางสรรคขึ้นมาใหมเพือ่ ใหสามารถพัฒนาคนเขาสู
สังคมทีม่ ีการแขงขัน เนนความหลากหลายทางความคิดและ การบูรณาการ จัดการความรูทีห่ ลากหลายได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมีนักการศึกษาที่สามารถ พัฒนาหลักสูตร และออกแบบการ
เรียนรูต ามกรอบแนวคิดใหมเพื่อยกระดับคุณภาพของคนใหบรรลุตามเปาหมายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับนี้ได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
การออกแบบหลักสูตรและการสอน ไดคํานึงถึงพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรคือขอมูล
ความจํ า เป น ด า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม จากทิ ศ ทางของนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร ที ่กํ า หนดไว ใ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป สูย ุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ไดกลาวถึงสถานการณดานสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรเขาสูการเปนสังคม
สูงวัย ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลายรูปแบบมากขึ้น คน
ไทยที่ยังคงมีปญหาดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สถานการณความยากจนมีแนวโนม
ลดลง แตยังคงมีความเหลือมล้ําของการกระจายรายได ความเหลือมล้ําระหวางกลุมคน ความมั่นคงทาง
สังคมทีม่ ากขึน้ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเริม่ เสือ่ มถอยและสังคมมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึน้ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึน้ ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองความของชุมชนดวย
ตนเองไดดีขึ้น และความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม นอกจากนี้
ยังจําเปนตองคํานึงถึงแนวคิด Thailand 4.0 ที่เปนแนวคิดของการเขาสูระบบเศรษฐกิจใหมที่พึ่งพิงขอมูล
ขาวสาร เอกสาร สิง่ พิมพแบบดิจิตอล (electronics document) ที่ทุกสิ่งที่เปนขาวสารกําลังแปรเปลีย่ น
เปนดิจิตอล จึงจําเปนตองมีการสรางนักหลักสูตรและการสอนทีม่ ีสมรรถนะในการออกแบบหลักสูตร และ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื่อสรางคนรุนใหมที่มีทักษะที่จําเปน มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรูที่
สามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน ลดความขัดแยงในสังคม และความสามารถในการแขงขันใน
ขณะที่สามารถอยูรวมกับคนแบบพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1) ผลกระทบดานสถานการณภายนอกทําใหตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหสามารถผลิต
นักวิชาการดานหลักสูตรและการสอนที่มีศักยภาพในการพัฒนา ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรูตาม
กรอบแนวคิดของสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถ
ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานหลักสูตรและการสอน สําหรับนําไปพัฒนาคนใหมีคุณภาพในระดับ
เทาเทียมกับประเทศในระดับภูมิภาคและสากล โดยเนนการเสริมสรางความเขมแขงในชุมชน นอกจากการ
ผลิตนักวิชาการดานหลักสูตรและการสอนที่สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว จากการการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยประเมินผลจากผูมี
สวนเกี่ยวข องทุ ก ฝ า ยใน ด านบริ บ ท ด า นป จ จั ย นํ าเข า ด านกระบวนการ ด านผลผลิ ต ด านผลกระทบ
ดานประสิทธิผล ดานความยัง่ ยืนและดานการถายโยงความรู มีขอสรุปทีน่ ํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
คือดานบริบท การกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรควรมีการปรับใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาบัณฑิตใหมีทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 ควรมีการ
ทบทวนอัตราการรับนักศึกษา ดานปจจัยนําเขา ที่เกี่ยวของกับอาจารยประจําควรมีการพัฒนาเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ การทําวิจัย การตีพิมพงานวิจัย/บทความวิชาการใหมากขึ้น ดานผลผลิต ควรมีการวางแผนใน
ระดับรายวิชา และสาขาวิชา ที่สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดควรสรางจุดเดน
ของบั ณ ฑิ ต ด า นผลกระทบ ที ่เ กี ่ย วกั บ บั ณ ฑิ ต ที ่จ บการศึ ก ษาในประเด็ น การสร า งองค ค วามรู ใ หม ๆ
ยั ง ค อ นข า งน อ ย ด า นประสิ ท ธิ ผ ล ที ่เ กี ่ย วกั บ บั ณ ฑิ ต ที ่จ บการศึ ก ษาค อ นข า งขาดความมั ่น ใจในตนเอง
ดานความยั่งยืน เกี่ยวกับบัณฑิตที่จบการศึกษาการเชื่อมโยงความรูที่ไดไปสูการทํางานหรือพัฒนาเปนองค
ความรูใหม ยังคอนขางนอย และดานการถายโยงความรู บัณฑิตยังไมสามารถการถายทอดความรู การขยาย
องคความรูไปสูผูอื่น หรือการตอยอดจากวิทยานิพนธ สวนมากเปนเพียงการนําความรูจากวิทยานิพนธไปใช
ในงานในหนาที่ของตนเองเทานั้น ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรจึงมุงเนนนักวิชาการหลักสูตรและการสอน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เขาใจและปฏิบัติตนในการนําความรูความสามารถไปใชไดอยางยั่งยืน เกิดการพัฒนา
ตนเองใหเปนผูมีจิตสาธารณะที่เปนตนแบบใหกับคนในสังคมไดอีกดวย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การผลิตนักวิชาการดานหลักสูตรและการสอนที่มีทั้งความรู สมรรถนะในการออกแบบ
พัฒนาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการวิจัยดานหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เปนนักวิชาการทีม่ ีคุณภาพทัง้ ในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและสากล ตลอดจนคํานึงถึงความ
เขมแข็งทางวัฒนธรรม ซึง่ สามารถกลาวโดยสรุปไดวาเปนหลักสูตรทีม่ ีเปาหมายในการสรางบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย คิดกวางไกลเปนสากล มีความรักความผูกพันตอทองถิ่นมีจิตอาสา
และเปนที่พึ่งทางปญญาของสังคม ตลอดจนการสรางองคความรูวิจัยเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหทองถิ่น
เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับพันธกิจหลักของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

13.1 รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอืน่
13.1.1 รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใชบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น
-ไมม-ี
13.1.2 รายวิชาที่ตองเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จํานวน 1 รายวิชา คือ
700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
13.2 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูสอนจากสาขาวิชาหรือคณะอืน่ ที่
เกี ่ย วข อ งด า นเนื ้อ หาสาระ การจั ด ตารางเรี ย นและสอบ เพื ่อ ให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตมหาบัณฑิต ที่มคี วามรูความสามารถ รวมทั้งมีความกลาหาญทางจริยธรรม เปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตรและการสอน ระดับทองถิ่น ประเทศและสากล
1.2 ความสําคัญ
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน เป น หลั ก สู ต รที ่มุ ง ผลิ ต
มหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ ดานหลักสูตรและการสอน สามารถทําวิจัยเพื่อแสวงหาความรูใหม และ
สามารถเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลกับภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยในการแกปญหาและการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนได รวมทัง้ มุง ใหเปนมหาบัณฑิตทีม่ ีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ที่ตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติได
1.3 วัตถุประสงค
หลั ก สู ตรครุ ศ าสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มีวัต ถุประสงคเ พื่อผลิ ต
มหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรอบรูในศาสตรดานหลักสูตรและการสอน เปนผูนําทางการศึกษาที่สามารถจัด
หลักสูตรและการสอนใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงและบริบทของสังคมไดอยางเหมาะสม
1.3.2 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของสังคม มีความเชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตร
และการสอน พัฒนานวัตกรรมและ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอน เพื่อประยุกตใช
องคความรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค
1.3.3 มีศักยภาพทางการวิจัย สรางองคความรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
สามารถพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน
1.3.4 มี ค วามศรั ท ธาในวิ ช าชี พ มี ค วามกล า หาญทางจริ ย ธรรม เห็ น คุ ณ ค า ของศาสตร
ดานหลักสูตรและการสอน สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพคูคุณธรรม

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา 2 ป
2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ อยางสม่าํ เสมอ
การอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่ 2. ประชุม/สัมมนา ผูรับผิดชอบ
คุรุสภากําหนด
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผสู อน
3. ติดตามความกาวหนาขององค
ความรูในวิชาชีพ
4. ติดตามความคาดหวังของ
สังคมตอผูป ระกอบวิชาชีพ
2. แผนการประเมินผลการจัดการเรียนรู คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตามหลักสูตร
(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร) กํากับ
ติดตามการจัดการเรียนรูของ
อาจารยผูสอนและดําเนินการ
สะทอนผลการดําเนินการของ
หลักสูตรจากผูเ กี่ยวของ ตลอด
ระยะเวลาการใชหลักสูตร
3. แผนการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับนโยบายในการผลิตและ
พัฒนาครู / บุคลการทางการศึกษาและ
การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางดาน
หลักสูตรและการสอน

ติดตามความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมทางดานหลักสูตรและ
การสอน

2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
ผลสรุปและผลการประเมินการ
ประชุมสัมมนารายวิชาในหลักสูตร
ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ

1. ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่ง
สนับสนุน
3. ความคิดเห็นของนักศึกษา
บัณฑิตและผูใชบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของ
หลักสูตร (TQF)
รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห ไดแก
- ภาคการศึกษาที่ 1 ตัง้ แต เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 ตัง้ แต เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
- ภาคฤดูรอน
ตัง้ แต เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม าว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม าว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคปกติ วันจันทร-วันศุกร เวลาราชการปกติ
ภาคพิเศษ วันเสาร-อาทิตย
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ ขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560 ขอ 16 (1) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ทั้งนี้ตองสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่น
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาสวนหนึ่งอาจไมมีความรูพื้นฐานดานหลักสูตรและการสอน ทักษะการสืบคนและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานดานหลักสูตรและการสอน กอนการศึกษาตามหลักสูตร
2.4.2 กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลและ
การสื่อสารระหวางอาจารยและนักศึกษา
2.4.3 จัดทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษ และกําหนดใหนักศึกษาที่เขาสอบไมผานตองเรียน
เพิ่มเติมในรายวิชา 700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
- ภาคปกติ ปละ 10 คน (แผน ก แบบ ก 2)
ระดับชัน้ ป
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปที่ 2

2564
10

-

10

10

10

10

รวมจํานวนนักศึกษา

10

20

20

20

20

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

-

-

10

10

10

- ภาคพิเศษ ปละ 30 คน (แผน ก แบบ ก2)
ระดับชัน้ ป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2

2560
30
-

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2561
2562
2563
30
30
30
30
30
30

รวมจํานวนนักศึกษา
30
60
60
60
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
30
30
สําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
1) งบประมาณ
ใชงบประมาณของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร ดังนี้
งบประมาณประจําป
รายการ
2560
2561
2562
2563
งบดําเนินงาน
2,430,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000
- หมวดคาตอบแทน
- หมวดคาใชสอย
- หมวดคาวัสดุ

810,000
540,000
945,000

1,620,000
1,080,000
1,890,000

1,620,000
1,080,000
1,890,000

1,620,000
1,080,000
1,890,000

2564
30
30
60
30

2564
4,860,000
1,620,000
1,080,000
1,890,000

- หมวดคาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- หมวดครุภัณฑ
รวมทั้งสิน้

135,000
270,000
270,000
270,000
270,000
270,000
540,000
540,000
540,000
540,000
270,000
540,000
540,000
540,000
540,000
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
ใชระบบในชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใชระยะเวลาในการ
สําเร็จการศึกษาไมเกิน 5 ป เปนแบบแผน ก แบบ ก 2 ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มี 1 แผน มีจาํ นวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ดังนี้
1) แผน ก แบบ ก 2 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใชหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้
ที่

รายการ

รายวิชา (Coursework)
ไมนอยกวา
หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา
1.2 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา
2 วิทยานิพนธ ไมนอ ยกวา
3 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนบั หนวยกิต)
หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา

1

เกณฑ
สกอ.

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

แผน ก แบบ ก2

แผน ก แบบ ก 2

24

24

12
36

24
12
12
12
2
36

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ

ไมนอ ยกวา
เรียน

24
12

102421 พื้นฐานทางหลักสูตรและการสอน
Foundations of Curriculum and Instruction
102441 วิธวี ิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
Curriculum and Instruction Research Methodology
102522 สัมมนาทางหลักสูตรและการสอน
Seminar on Curriculum and Instruction
102531 รูปแบบและกลยุทธการเรียนการสอน
Instructional Strategies and Model
(นักศึกษา ตองศึกษา วิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต)

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาเลือก
ไมนอ ยกวา
12
กรณีจดั การศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2
102422 หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับกลุมเฉพาะ
Curriculum and Instruction for Specific Group
102423 หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย
Differentiating Curriculum and Instruction
102471 เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต
Constructivist Learning Technologies
102581 การวางแผนสําหรับการพัฒนาโรงเรียน
Planning for School Improvement
102582 การศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

Independent Study in Curriculum and Instruction

ข. วิทยานิพนธ
ไมนอ ยกวา
102591 วิทยานิพนธ
Thesis
ค. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนอ ยกวา
700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Studies
นักศึกษาที่ทดสอบไมผานตองเรียนเพิ่มเติมในรายวิชา

12
12

หนวยกิต
หนวยกิต

2

หนวยกิต
2(1-2-3)

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจําวิชา
เลขประจําวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้
ลําดับเลขตําแหนงที่ 1-3 ของ คือ
102 หมายถึง สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
700 หมายถึง สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับเลขตําแหนงที่ 4 หมายถึง ชั้นปหรือความยาก
เลข 4 หมายถึง ชั้นปที่ 1 (ตอเนือ่ งจากระดับปริญญาตรี)
เลข 5 หมายถึง ชั้นปที่ 2 (ตอเนือ่ งจากระดับปริญญาตรี)
ลําดับเลขตําแหนงที่ 5 หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาสัมพันธ
เลข 2 หมายถึง กลุมหลักสูตร
เลข 3 หมายถึง กลุมการสอน
เลข 4 หมายถึง กลุมวิจัยและการวัดและประเมินผลการศึกษา
เลข 5 หมายถึง กลุมสัมมนา
เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาชีพครู
เลข 7 หมายถึง กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลข 8 หมายถึง กลุมการศึกษาคนควาอิสระ
เลข 9 หมายถึง กลุมวิทยานิพนธและภาคนิพนธ
ลําดับเลขตําแหนงที่ 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย
2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผนแบบ ก แบบ ก
2 มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ดังนี้
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอ ยกวา
24
หนวยกิต
- วิชาบังคับ
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
- วิชาเลือก
ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ
ไมนอ ยกวา
12
หนวยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะ
-วิชาบังคับ
เฉพาะ
-วิชาเลือก
รายวิชาเสริม
พื้นฐาน

หมวดวิชา
เฉพาะ
-วิชาบังคับ
เฉพาะ
-วิชาเลือก

102421 พื้นฐานทางหลักสูตรและการสอน
102441 วิธวี ิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและ
การสอน
xxxxxx วิชาเลือก
700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
(ไมนับหนวยกิต)
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสและชื่อวิชา
102522 สัมมนาทางหลักสูตรและการสอน
102531 รูปแบบและกลยุทธการเรียนการสอน
xxxxxx วิชาเลือก
xxxxxx วิชาเลือก
รวม

หมวดวิชา
เฉพาะ
-วิชาเลือก
วิทยานิพนธ

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสและชื่อวิชา
xxxxxx วิชาเลือก
102591 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
9(6-6–15)
หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12(8-8-20)
หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3
6(2-2-5)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ

102591 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

9
9

2) หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 (ภาคพิเศษ)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะ
-วิชาบังคับ
เฉพาะ
-วิชาเลือก
รายวิชาเสริม
พื้นฐาน

หมวดวิชา
เฉพาะ
-วิชาบังคับ
เฉพาะ
-วิชาเลือก

102421 พื้นฐานทางหลักสูตรและการสอน
102441 วิธวี ิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและ
การสอน
xxxxxx วิชาเลือก
700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
(ไมนับหนวยกิต)
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสและชื่อวิชา
102522 สัมมนาทางหลักสูตรและการสอน
102531 รูปแบบและกลยุทธการเรียนการสอน
xxxxxx วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
9(6-6–15)
หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9(6-6–15)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา

xxxxxx วิชาเลือก

เฉพาะ
-วิชาเลือก

รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา
เฉพาะ
-วิชาเลือก
วิทยานิพนธ

xxxxxx วิชาเลือก
102591 วิทยานิพนธ
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสและชื่อวิชา

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ

หมวดวิชา
วิทยานิพนธ

102591 วิทยานิพนธ
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสและชื่อวิชา
102591 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3(2-2-5)
3
6(2-2-5)

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

6
6
หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3
3

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
102421
พื้นฐานทางหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
(Foundations of Curriculum and Instruction)
แนวคิด พื้นฐาน กระบวนการของหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทัง้ ทฤษฎี
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 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติการวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู การเขียนรายงานวิจัยและการประเมินงานวิจัย ออกแบบการพัฒนางานวิจัย และนํา
ผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
102522

สัมมนาทางหลักสูตรและการสอน
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)
การวิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนตามความแตกตางและวิธีการเรียนรูข อง
ผูเ รียน การประยุกตใชรูปแบบการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติโดยใชกระบวนการวิจัยในการออกแบบการ
เรียนการสอนและนําไปใชในบริบทจริง
วิชาเลือก

102422

หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับกลุมเฉพาะ
3(2-2-5)
(Curriculum and Instruction for Specific Group)
หลั ก การ พั ฒ นาหลัก สูตรและการเรียนการสอนสําหรับผูเ รียนระดับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาวิชาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และกลุมผูเรียน
ลักษณะพิเศษ และฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับผูเรียน
102423

หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย

3(2-2-5)

(Differentiating Curriculum and Instruction)

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวก
สําหรับผูเรียนที่มีความหลากหลายในชั้นเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบ
วิธีการ ทรัพยากรดานหลักสูตรและการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่
สอดคลองกับผูเรียน การใหคาํ แนะนําสําหรับผูเรียน ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของ

102471

เทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต
3(2-2-5)
(Constructivist Learning Technologies)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีตามแนวคอนสตรัคติวิสต การออกแบบ การจัดกระบวน
การเรียนรูและการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต
102581

การวางแผนสําหรับการพัฒนาโรงเรียน
3(2-2-5)
(Planning for School Improvement)
การศึกษางานวิจัยที่ทันสมัย และการฝกปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโรงเรียน
บทบาทของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาโรงเรียน การสังเคราะหงานวิจัยเพื่อวางแผน พัฒนา แกไขและ/หรือ
ประเมินผลแผนพัฒนาที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
102582

การศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
(Independent Study in Curriculum and Instruction)

3(2-2-5)

การคนควาอิสระในหัวขอที่เกี่ยวกับดานหลักสูตรและการเรียนการสอน วิเคราะห
สังเคราะห องคความรูที่เชื่อมโยงกับชุมชน ทองถิ่นและประเทศตามที่ผูเรียนสนใจ ภายใตคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษา โดยผูเรียนสามารถเลือกระหวางการทําวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู
ข. วิทยานิพนธ
102591
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
(Thesis)
การวิ จั ย ในหั ว ข อ เรื ่อ งที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน
การวิจัย มีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค การสรางองคความรู และ/หรือการสราง ประยุกต
นวัตกรรมทางหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคลองกับทองถิ่นสูสากล
ค. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
700501
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3)
(English for Graduate Studies)
การพัฒนาทักษะการฟงการพูด การอานการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียน
สําหรับบัณฑิตศึกษา การอานเอกสารทางวิชาการ บทคัดยอ รายงานการวิจัยและบทความวิจัยที่เกี่ยวกับ
สาขา กลวิธีการอาน การสรุปจากการอานเอกสารทางวิชาการ สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ การอางอิง
การเขียนหัวขอวิทยานิพนธที่สนใจและบทคัดยอ

