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หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction 

  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  

(ช่ือเต็ม)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
 (ช่ือยอ)  ปร.ด.  (หลักสูตรและการสอน) 
 ภาษาอังกฤษ  

(ช่ือเต็ม)  Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction) 
(ช่ือยอ)  Ph.D. (Curriculum and Instruction)  
 

3. วิชาเอก   
         - ไมมี - 

 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
          ไมนอยกวา 54  หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ     
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ป 

5.2 ภาษาท่ีใช     
 ภาษาไทย และตําราเอกสารที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ  

 5.3 การรับเขาศึกษา    
รับผูเขาศึกษาเปนชาวไทยและชาวตางประเทศทีส่ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน    
     เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
     ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556   
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 
6.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมครัง้ที ่ 3/2556    
     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  
6.4 คณะกรรมการบรหิารงานบัณฑิตศึกษาพจิารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมครัง้ที่  4/2556   
     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  
6.5 สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที ่4/2556 
     เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม  2556  
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที ่  /2556  
     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556  

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

 ป พ.ศ. 2558 (หลงัเปดสอน 1 ป)  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 ผูสําเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติวิชาชีพเปน อาจารย ครู ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา  นักพัฒนาการศึกษา นักวิชาชีพทางการศึกษา
ทั้งในและนอกสถานศึกษา ผูจัดโครงการสงเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา นักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย นักฝกอบรมบุคลากร นักพัฒนาหลักสูตร ผูประกอบกิจการทางการศึกษา และอาชีพอื่นที่เกี่ยวกับจัด
การศึกษา 

9.  ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

    9.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

คุณวุฒิปริญญา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รวม 
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

อาจารย 

ปริญญาเอก -  - 2 1 3 
ปริญญาโท - - - - - 
ปริญญาตร ี - - - - - 
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      9.2 ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
ท่ี ชื่อ-สกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา 
สถาบันการศึกษา 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

1 นายอดิศร เนาวนนท 
ผูชวยศาสตราจารย 
 

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

ประธานกรรมการ 

2 นางสมบูรณ  ตันยะ 
ผูชวยศาสตราจารย 

  

- กศ.ด.(วิจัยและพฒันาหลักสูตร) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
  (2524)   
- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 (2518)   
- กศ.บ. (สาขาการมัธยมศึกษา วิชาเอก 
  คณิตศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(2516)   

กรรมการ 

3 นางสาวสริินาถ  จงกลกลาง 
อาจารย 
 

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

กรรมการ     
และเลขานุการ 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 หองบรรยาย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเปนไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่กลาวถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  ประกอบกับ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในป 2546 ผูนําอาเซียนไดออก
แถลงการณ Bali Concord II เห็นชอบใหมีการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 
(ASEAN Economic Community) ภายในป 2563 ตอมาไดเห็นชอบเรงรัดการเปนประชาคมอาเซียน    
ในเร็วข้ึนกวาเดิมอีก 5 ป คือ เปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 โดยมีแนวคิดวาอาเซียนจะกลายเปนเขต
การผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and production base หมายถึงจะตองมีการเคลื่อนยาย
ปจจัยการผลิตไดอยางเสร ีสามารถดําเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได โดยสามารถใชทรัพยากรจากแตละ
ประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงานมารวมในการผลิต มีมาตรฐานสินคา กฎเกณฑ กฎ ระเบียบเดียวกัน  จึง
จําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยาง
เปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรูดานหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรในระบบ
การศึกษาใหมีความสามารถในการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่งตองใชบุคลากรทางดานหลักสูตร
และการสอนในประเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคโลกาภิวัตน โดยมุงสงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม รักความเปนไทย 
มีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทยและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนสูศตวรรษที่ 21 จําเปนอยางย่ิงที่จะตองใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาโดยเฉพาะอยางย่ิง
ควรมีการทบทวน เปลี่ยนแปลงทุกหลักสูตรในสถาบันการศึกษาใหมีความเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณภาพทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีความชัดเจนตอการนําไปใช ตาม
เปาหมายที่กําหนด 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

 การเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง 
(Ubiquitous Computing) การใชเครือขายความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งปกติธรรมดาใน
หลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง  การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบ
ตาง ๆ มีการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและคาใชจายที่ถูกลง  จึงจําเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตร
และรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประกอบกับที่ผานมา คนไทยไดรับ
การพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัย แตยังมีปญหาดานสติปญญา คุณภาพการศึกษา และมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ ผลการพัฒนาตามชวงวัย พบวา กลุมวัยเด็ก ระดับเชาวนปญญามีคาเฉลี่ยลดลงจาก 91 เปน 88 
ในชวงป 2540-2552 (องคการอนามัยโลกกําหนดไวที่ 90-110)   เด็กอายุ 0-5 ปที่มีพัฒนาการสมวัยมี
สัดสวนลดลงจากรอยละ 72 เหลือเพียงรอยละ 67 สวนเด็กวัยเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวารอยละ 
50 และมาตรฐานความสามารถของผูเรียนในเรื่อง การคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรค 
คอนขางตํ่า ทั้งที่ภาครัฐไดทุมเทงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาจํานวนมาก ทั้งน้ีจําเปนจะตองใช
บุคลากรทางการศึกษาดานหลักสูตรและการสอนที่มีความเปนมืออาชีพ  เขาใจผลกระทบทางสังคมและ
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วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยช้ีนําสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุก
ระบบใหเปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 จากสถานการณดังกลาวขางตน สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา จึงตองเตรียมคนให
เปนบัณฑิตที่พรอมเพื่อเขาสูโลกอาชีพดังกลาว อันเปนหลักประกันในการพัฒนาการศึกษาของชาติตอไป 
 

12. การพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 การพัฒนาหลักสูตรเนนการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหเปนนักวิชาการและนักวิจัยช้ันสูงทางดาน
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยมีความรูความเขาใจในทฤษฎีและหลักการดานหลักสูตรและการสอน 
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา สามารถทําการวิจัยไดอยางมีคุณภาพ มีความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น มีความสามารถในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม  
 

 12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  

ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกบัความตองการบุคลากรดานหลกัสูตรและการสอนของประเทศ สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูนําดานหลักสูตรและการสอน 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 
           นักศึกษาตองเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการช้ันสูง เปนรายวิชาเสริม
พื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรกลางของบัณฑิตวิทยาลัย    

      13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาท่ีหลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

       – ไมม ี

13.3 การบริหารจัดการ 

                 มีการบรหิารจัดการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการทํางานรวมกบัคณะครุศาสตร
และบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกบัอาจารย  ผูแทนจากสาขาวิชาหรือ
คณะอื่นที่เกี่ยวของดานเน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
     มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําและนักวิจัยช้ันสูงดานหลักสูตรและการสอน  
 
 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สรางนักวิจัยและนักวิชาการดาน
หลักสูตรและการสอน  ที่มีคุณธรรม ความรู ทักษะทางปญญา สามารถสรางและใชองคความรูตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ  
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะ  ดังน้ี  

(1)  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ  
(2)  มีความรอบรูอยางลึกซึ้งในดานหลักสูตรและการสอน วิธีวิทยาการวิจัย  มีทักษะดานการ

คนควา วิเคราะห วิจัยขอมูลอยางเปนระบบ สามารถสรางองคความรูใหมทางดานหลักสูตรและการสอน  
(3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถใชกระบวนการวิจัยในการสราง

องคความรูใหมทางดานหลักสูตรและการสอนไดอยางสรางสรรค 
(4) มีความเปนผูนําทางวิชาการ และวิชาชีพทางการศึกษา และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยาง

สรางสรรค มีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
หลักสูตรน้ีจะดําเนินการแลวเสรจ็ครบถวนในรอบการศึกษา 5 ป 

 
2.1 แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1.  แผนการพัฒนาหลกัสูตรใหมี
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 

 

1. จัดการเรียนการสอนโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน  
2. บูรณาการองคความรูกบั
กระบวนการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห และคิดสรางสรรค 
 

มาตรฐานคุณภาพดุษฎีบัณฑิต 
1. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมใน 
วิชาชีพ  
2. บัณฑิตมีความรอบรูอยางลึกซ้ึงใน
ดานหลักสูตรและการสอน วิธีวิทยาการ
วิจัย  และมีทักษะการคนควา วิเคราะห  
3.บัณฑิตมีความสามารถใช 
กระบวนการวิจัยในการสรางองค 
ความรูใหมทางดานหลักสตูรและการ 
สอนไดอยางสรางสรรค 
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2.1 แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

4. บัณฑิตมีการคิดอยางเปนระบบและ 
เปนผูนําดานหลักสูตรและการสอน 

2.  มีการพัฒนาการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

1. สงเสรมิการทําวิจัยและงาน
สรางสรรคของอาจารย 
2. สนับสนุนใหนักศึกษาใช
กระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ
การเรียนรู  
3. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของอาจารยและนักศึกษา 

มาตรฐานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
1. อาจารยมีผลงานวิจัยและงาน 
สรางสรรคอยางตอเน่ือง 
2. อาจารยนําองคความรูจากการ 
วิจัยสูการเรียนการสอน 
3. นักศึกษาปฏิบัติการวิจยัควบคูไป 
กับการเรียนรู  

3. พัฒนาการบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม 

1. สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษา
นําองคความรูและผลการวิจัยไปใช
บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
2. จัดโอกาสใหหนวยงานเสนอ
ความตองการในการรบับริการทาง
วิชาการ 

มาตรฐานการบริการวิชาการ 
-  นักศึกษาและอาจารยนําผลการ 
วิจัยมาบรกิารวิชาการแกชุมชนและ
สังคม 

4.พัฒนามาตรฐานบุคลากร 1.สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษา
พัฒนาตนเองทางดานวิชาการ 
2. สงเสรมิใหมกีารแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันระหวางอาจารยและ
นักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน 
3. สงเสรมิอาจารยพฒันาผลงาน
ทางวิชาการ 
4. เขารวมเปนสมาชิกหรือ
กรรมการสมาคมวิชาชีพดาน
หลักสูตรและการสอน 

มาตรฐานการพัฒนาบุคลากร 
1. อาจารยและนักศึกษาเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางอาจารย 
3. ผลงานทางวิชาการ 
4. การเขารวมประชุมหรอืรวม
ดําเนินการจัดประชุม สัมมนาทาง
วิชาการของสมาคมวิชาชีพ 

5. พัฒนามาตรฐานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู 

1. กําหนดใหมีคณะกรรมการ
บรหิารหลักสูตร 
2. สงเสริมการใชหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯอยางมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู 
1. มีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
ที่มาจากบุคลากรภายในและ
ภายนอก 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
การประชุมอยางตอเน่ือง 
3. มีระบบการบรหิารจัดการ
หลักสูตร 

6. พัฒนามาตรฐานการประกัน
คุณภาพ 

1. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร 
2. จัดใหมีมาตรฐานและตัวบงช้ี

มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพ 
-มีระบบการประกันคุณภาพโดย
กําหนดมาตรฐานและตัวบงข้ี
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2.1 แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

คุณภาพของดุษฎีบัณฑิต 
 

คุณภาพของดุษฎีบัณฑิตที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน  2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งน้ีเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550   

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

  เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550   

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

 เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550   

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่ 1    ต้ังแตเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2    ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ 
ภาคฤดูรอน      ต้ังแตเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
       2.2.1 สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษา ที่สภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครราชสีมา หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และ ผานการเรียนระดับปรญิญา
มหาบัณฑิต แบบ ก 2 และ 
      2.2.2  มีคุณสมบติัอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
          2.2.2.1  มีประสบการณทํางานทางการศึกษาหรือการสอนไมนอยกวา 3 ป หลังจากไดรบั
ปริญญาบัณฑิต (นับถึงวันสุดทายของการรบัสมัคร) หรือ 
         2.2.2.2  สําเร็จปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑติในสาขาวิชาทางการศึกษา โดยไดรับ
แตมเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาบัณฑิตไมนอยกวา 3.50 จากระบบ 4 แตม หรือสําเร็จปรญิญาบัณฑิตและ
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ปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาทางการศึกษา โดยไดรับผลการประเมินวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ในระดับดีมาก  
    ในกรณีที่คุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามกําหนดในขอ 2.2.1-2.2.2 ตองมีผลงานวิชาการและ
งานวิจัยที่มีคุณภาพดีซึ่งมิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญามาทดแทนกันได โดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

      นักศึกษาทีไ่มมีคุณวุฒิทางดานการศึกษา หรือไมมีประสบการณทางดานการศึกษาและ/
หรือการวิจัย มีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 กําหนดและจัดใหนักศึกษาที่ไมมีคุณวุฒิทางดานการศึกษา หรือไมมีประสบการณทางดาน
การศึกษาและ/หรอืการวิจัย    ไดลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปนพื้นฐานความรูทางการศึกษา ในหลกัสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นอกเหนือจากที่โครงสรางหลกัสูตรกําหนดเพิ่มเติม
โดยไมนับเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตหรือฝกปฏิบัติการทางดานหลักสูตรและการสอน และการวิจัย 
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป   

- รับนักศึกษา ปละ 15 คน 
ระดับชั้นป 

 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปท่ี 1 15 15 15 15 15 
ชั้นปท่ี 2 - 15 15 15 15 
ชั้นปท่ี 3 - - 15 15 15 

รวมจํานวนนักศึกษา 15 30 45 45 45 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - 15 15 15 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

1) งบประมาณ  ใชงบประมาณของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดังน้ี  

รายการ 
งบประมาณประจําป 

2557 2558 2559 2560 2561 

งบดําเนินการ 471,500 945,000 1,417,500 1,417,500 1,417,500 
    - หมวดคาตอบแทน 157,500 315,000 472,500 472,500 472,500 
    - หมวดคาใชสอย 105,000 210,000 315,00 315,00 315,00 
    - หมวดคาวัสดุ 183,750 367,500 551,250 551,250 551,250 
    - หมวดคาสาธารณูปโภค 26,250 52,500 78,750 78,750 78,750 
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งบลงทุน 52,500 105,000 157,500 157,500 157,500 
    - หมวดครุภัณฑ 52,500 105,000 157,500 157,500 157,500 
         รวมท้ังสิ้น  525,000 1,050,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 

     2) ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลกัสตูร 
 105,000 บาท/คน/ป   

2.7 ระบบการศึกษา   
 ใชระบบในช้ันเรียน การฝกปฏิบัติ และการศึกษาดวยตนเอง และเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550   

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
 การเทียบโอนผลการเรียน หนวยกิต รายวิชา เปดใหเฉพาะหลักสูตรที่ดําเนินการตามมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยตองเปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  
ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไมเกิน 6 ป 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ใหเรียนรายวิชาไมนอยกวา 18 หนวยกิต และทํา
วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต รวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 54  หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา      54  หนวยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      18  หนวยกิต 

- วิชาบังคับ              12 หนวยกิต 
- วิชาเลือก   ไมนอยกวา           6 หนวยกิต 

                      ข. หมวดวิชาวิทยานิพนธ       36  หนวยกิต 
            ค. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          ไมนับหนวยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
1) ความหมายของเลขประจําวิชา 

เลขประจําวิชาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 

 ลําดับเลขตําแหนงที ่1-3  ของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
                                                  102  หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                                                  600  หมายถึง สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ลําดับเลขตําแหนงที่ 4 หมายถึง ระดับของรายวิชา (ระดับปริญญาเอก) 
   เลข  7  หมายถึง  นักศึกษาช้ันปที่ 1 
   เลข  8  หมายถึง  นักศึกษาข้ันปที่ 2 
   เลข  9  หมายถึง  นักศึกษาช้ันปที่ 3 
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 ลําดับเลขตําแหนงที่ 5  หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมองคความรูของรายวิชา 
  เลข  1  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ  
  เลข  2  หมายถึง  หมวดวิชาหลกัสูตรและการสอน 
  เลข  3  หมายถึง  หมวดวิชาสัมมนา 
  เลข  4  หมายถึง  หมวดวิชาวัดผล สถิติและวิจัย 
  เลข  5  หมายถึง  หมวดวิชาทางการศึกษา 
  เลข  6  หมายถึง  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
  เลข  9  หมายถึง  หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

 ลําดับเลขตําแหนงที่ 6 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา 
             2) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน สําหรับผูท่ีไมมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือมี

คะแนนนอยกวาเกณฑตามท่ีกําหนด (ในระยะ 2 ปที่ผานมา) กําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ดังน้ี  

 

102861 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควาดานการศึกษา 
(English for Research in Education)   

3(2-2-5) 

600861 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการข้ันสงู 
(English for Advanced Academic Communication) 

3(2-2-5) 

3) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร ดังน้ี  
ก.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   18     หนวยกิต  

- วิชาบังคับ        12 หนวยกิต 
- วิชาเลือก   ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

  ข. หมวดวิชาวิทยานิพนธ      36 หนวยกิต 
  ค. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     ไมนับหนวยกิต 

ก. หมวดวิชาเฉพาะ  
กําหนดใหเรียนจํานวน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปน้ี 
(1) วิชาบังคับ  12 หนวยกิต 

 

102721 การวิเคราะหเชิงวิพากษทฤษฎีและการพฒันาหลักสูตร  
(Critical analysis of Theory and  Curriculum Development) 

3(2-2-5) 

102722 วิทยาการทางการศึกษาและการเรียนรูข้ันสงู   
(Advanced Science of Education and Learning) 

3(2-2-5) 

 

102723 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตดานหลกัสูตรและการสอน 
(Doctoral Seminar in Curriculum and Instruction) 

3(2-2-5) 

102741 การวิจัยข้ันสงูทางหลักสูตรและการสอน 
(Advanced Research in Curriculum  and Instruction) 

3(2-2-5) 
 

(2) วิชาเลือก ไมนอยกวา  6 หนวยกิต   
เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี  
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102724 
 

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการสอน 
 (Special Problems in Curriculum and Instruction) 

3(2-2-5) 
  

102725 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน    
(Management in Curriculum and Instruction) 

3(2-2-5) 

102742 สถิติข้ันสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา           
(Advanced  Statistics for Educational  Research ) 

3(2-2-5) 
 

102743 การวิจัยแบบผสมผสานทางการศึกษา   
(Mixed Methods in Educational Research)  

3(2-2-5) 
 

 ข. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 
     ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี 

  102891 วิทยานิพนธ 1 
Dissertation 1 

 6 (0-24-0) 
 

  102892 วิทยานิพนธ 2 
Dissertation 2 

10 (0-42-0) 
 

  102893 วิทยานิพนธ 3 
Dissertation 3 

10 (0-42-0) 
 

  102894 วิทยานิพนธ 4 
Dissertation 4 

10 (0-42-0) 
 

             ค. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) 
 ประกอบดวย 2 รายวิชา 
102861 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควาดานการศึกษา 

(English for Research in Education)   
3(2-2-5) 
 

600861 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการข้ันสงู 
(English for Advanced Academic Communication) 

3(2-2-5) 
 

  

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1   

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
(บังคับ) 

102721 การวิเคราะหเชิงวิพากษทฤษฎีและการพฒันาหลักสูตร 3(2-2-5) 
102722 วิทยาการทางการศึกษาและการเรียนรูข้ันสงู  3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 
(เลอืก) 

วิชาเลือก 3(2-2-5) 
 

รวม 9(6-6-15) 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2   

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 
(บังคับ) 

102723  สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตดานหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
102741  การวิจัยข้ันสูงทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 
(เลอืก) 

วิชาเลือก 3(2-2-5) 
 

รวม 9(6-6-15) 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

เสริมพื้นฐาน 600861  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารเชิงวิชาการข้ันสูง*  
(ไมนับหนวยกิต) 

3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ 102891   วิทยานิพนธ 1 6 (0-24-0) 
รวม 9(2-2-29) 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

เสริมพื้นฐาน 102861  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควาดานการศึกษา* 
(ไมนับหนวยกิต) 

3(2-2-5) 

วิทยานิพนธ 102892  วิทยานิพนธ 2 10 (0-42-0) 

รวม 13(2-2-47) 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ 102893  วิทยานิพนธ 3 10 (0-42-0) 
รวม 10 (0-42-0) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ดวยตนเอง) 

วิทยานิพนธ 102894  วิทยานิพนธ 4 10 (0-42-0) 
รวม 10 (0-42-0) 

 
ผูท่ีมีวุฒิทางการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรและการสอน หรือผูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษามากอน จําเปนตอง
เรียนรายวิชาเก่ียวกับพ้ืนฐานทางการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเพ่ิมเติม จํานวน 6 หนวยกิต ตามดุลยพินิจของอาจารยท่ีปรึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) วิชาบังคับ    

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
102721        การวิเคราะหเชิงวิพากษทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5) 

        (Critical analysis of Theory and  Curriculum Development)            
       ศึกษาเชิงลึก วิเคราะหเชิงวิพากษ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีออกแบบหลักสูตรและวิศวกรรม

หลักสูตร กระบวนการรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร  การ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การจัดทําวัสดุประกอบหลักสูตร  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและการใชหลักสูตรยุคสมัยใหม และยุคหลังสมัยใหม (Postmodern)  
  

102722     วิทยาการทางการศึกษาและการเรียนรูขั้นสูง    3(2-2-5) 
                (Advanced Science of Education and Learning) 

       ศึกษาเชิงลึก วิเคราะหเชิงวิพากษ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู การพัฒนารูปแบบการ
การเรียนรู รูปแบบการสอน  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
บริบทสังคมไทย  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  การออกแบบการจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูยุคสมัยใหมและยุคหลังสมัยใหม 
(Postmodern) 

 

102723  สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตดานหลักสูตรและการสอน 
 (Doctoral Seminar in Curriculum and Instruction) 

3(2-2-5) 

       ศึกษาเชิงลึก วิเคราะหเชิงวิพากษ  สังเคราะห นําเสนอ และอภิปรายเชิงวิพากษเกี่ยวกบั
แนวคิด แนวทาง และแนวโนมตาง ๆ ที่สนใจดานหลักสูตรและการสอน  การประยุกตใชแนวคิดดาน
หลักสูตรและการสอนเพือ่พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในบริบททีเ่หมาะสมกับผูเรียน ทองถ่ิน 
สังคมและประเทศ 

 



15 
 

 102741  การวิจัยขั้นสูงทางหลักสูตรและการสอน    3(2-2-5) 
   (Advanced Research in Curriculum and Instruction)  

    ศึกษาเชิงลึก วิเคราะห สังเคราะห เกี่ยวกับการวิจัยข้ันสูงเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางหลักสูตร 
และการสอน การจัดทําโครงรางการวิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล
และการสืบคนขอมูล การวิเคราะหผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ และการนําเสนอ การ
อภิปรายผลงานวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
   

(2) วิชาเลือก  
รหัสวิชา     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-ศ) 
 

102724         ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการสอน                        3(2-2-5) 
                  (Special Problems in Curriculum and Instruction)       
                   วิเคราะห สังเคราะห และอภิปรายเชิงวิพากษ เกี่ยวกับปญหาทางหลักสูตรและการเรียน
การสอน ทั้งระดับมหภาคและระดับจุลภาค  ตามบรบิทและความเปลีย่นแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
ตามความสนใจของผูเรียนแตละบุคคล 
 

102725   การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน    
  (Management in Curriculum and Instruction) 

3(2-2-5) 

                   วิเคราะห สังเคราะห และอภิปรายเชิงวิพากษ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอนในและของประเทศที่พัฒนาแลว  การศึกษาดูงาน และฝก
ปฏิบัติการบรหิารจัดการหลักสูตรและการสอน  
 

102742 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา                              3(2-2-5) 
                  (Advanced  Statistics for Educational  Research )  
      ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีทางสถิติข้ันสูง การออกแบบการวิจัย สถิติและการ
เลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย เพื่อใชในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตรและการสอน 
 

108743    การวิจัยแบบผสมผสานทางการศึกษา                   3(2-2-5) 
     (Mixed Methods in Educational Research)  
      ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ระเบียบวิธีและทฤษฎีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
การวิจัยแบบผสมผสาน  การประยุกต  และการออกแบบจัดทําโครงรางการวิจัยแบบผสมผสานดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนและดานการศึกษาอื่น 
 

  ข. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
102891  วิทยานิพนธ 1    6 (0-24-0) 

(Dissertation 1) 
 ศึกษาบริบทของปญหาการวิจัยเพื่อนําไปสูการสรางหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ 
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102892  วิทยานิพนธ 2    10 (0-42-0) 
(Dissertation 2) 

 ศึกษาบริบทของปญหาการวิจัยและศึกษาวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ กําหนดกรอบ 
วิจัย ตรวจสอบความเปนไปไดและข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย จัดทําโครงรางวิทยานิพนธฉบบัสมบรูณ 

102893  วิทยานิพนธ 3    10 (0-42-0) 
(Dissertation 3) 

 การเกบ็รวบรวมขอมูลภาคสนาม วิเคราะห สงัเคราะหขอมลูตามที่กําหนดใน 
โครงรางวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

102894  วิทยานิพนธ 4    10 (0-42-0) 
(Dissertation 4) 

 การเขียน เรียบเรียงวิทยานิพนธ ฉบับเตรียมสอบ การดําเนินการขัดเกลาใหสมบูรณ 
ภายหลังการสอบ  ใหเปนวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  

  ค. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 

600861     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการขั้นสูง                             3(2-2-5) 
  (English for Advanced Academic Communication) 

     การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเนนการ 
แสดงความคิดเห็น อภิปราย และการนําเสนองานเชิงวิชาการ รวมทั้งการอานขอความเชิงวิชาการและการ
เขียนสื่อสารขอมูลผานสื่อเทคโนโลยีและเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

102861      ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาคนควาดานการศึกษา                              3(2-2-5) 
   (English for Research in Education)   

    การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษที่จําเปนสําหรับการศึกษาคนควาและวิจยั 
ดานการศึกษา เนนการอานงานวิจัย ตํารา เอกสาร บทความเชิงวิชาการ และขอมูลจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ  การเขียนสรุปความ การเขียนบทคัดยอและการเขียนบทความจากการวิจัย  


