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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/สาขาวิชา  คณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25501481109202 

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
 ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Curriculum and Instruction 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
   ช่ือย่อ   ค.ม. (หลักสตูรและการสอน) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม   Master of Education  (Curriculum and Instruction) 
   ช่ือย่อ   M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 

3.  จํานวนหน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก 2 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 

 

4. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลังสาํเร็จการศึกษา  
 นักศึกษาที่จบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์ ในสถานศึกษา นักวิชาการด้าน
หลักสูตรและการสอน นักการศึกษา ในหนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 อาคาร 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

6. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 6.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึงการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี (1) การน้อม นําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการ
ปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่วนการ
พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้
บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิต
ภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ์ มีรายได้ใน
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การดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่างๆ 
ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ นอกจากน้ีในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา 
โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) 
ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้ง
ระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ ประเมินและ
รับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้าง
สมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ 
เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัย
และ การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ดังน้ัน จึงต้องมีการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังจะเกิดขึ้น ฐานความรู้ ตลอดจน กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกรอบแนวคิดที่เคยใช้กันอยู่ในระบบ
การศึกษาจะต้องได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพ่ือให้สามารถพัฒนาคนเข้าสู่
สังคมท่ีมีการแข่งขัน เน้นความหลากหลายทางความคิดและ การบูรณาการ จัดการความรู้ที่หลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องมีนักการศึกษาที่สามารถ พัฒนาหลักสูตร และออกแบบการ
เรียนรู้ตามกรอบแนวคิดใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพของคนให้บรรลุตามเป้าหมายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับน้ีได้ 
 6.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

การออกแบบหลักสูตรและการสอน ได้คํานึงถึงพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรคือข้อมูล 
ความจําเป็นด้านสังคมและวัฒนธรรม จากทิศทางของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านสังคมท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็นสังคม
สูงวัย ครัวเรือนโดยเฉล่ียมีขนาดเล็กลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลายรูปแบบมากขึ้น คน
ไทยที่ยังคงมีปัญหาด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้ม
ลดลง แต่ยังคงมีความเหลือมล้ําของการกระจายรายได้ ความเหลือมล้ําระหว่างกลุ่มคน ความมั่นคงทาง
สังคมท่ีมากขึ้น วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองความของชุมชนด้วย
ตนเองได้ดีขึ้น และความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม นอกจากน้ี 
ยังจําเป็นต้องคํานึงถึงแนวคิด Thailand 4.0 ที่เป็นแนวคิดของการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่พ่ึงพิงข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์แบบดิจิตอล (electronics document) ที่ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสารกําลังแปรเปลี่ยน
เป็นดิจิตอล จึงจําเป็นต้องมีการสร้างนักหลักสูตรและการสอนที่มีสมรรถนะในการออกแบบหลักสูตร และ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะที่จําเป็น มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ที่
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ลดความขัดแย้งในสังคม และความสามารถในการแข่งขันใน
ขณะที่สามารถอยู่ร่วมกับคนแบบพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

7. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 7.1 การพัฒนาหลักสูตร  

1) ผลกระทบด้านสถานการณ์ภายนอกทําให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิต 
นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนที่มีศักยภาพในการพัฒนา ออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตาม
กรอบแนวคิดของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถ
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ดําเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน สําหรับนําไปพัฒนาคนให้มีคุณภาพในระดับ
เท่าเทียมกับประเทศในระดับภูมิภาคและสากล โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข้งในชุมชน นอกจากการ
ผลิตนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนที่สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว จากการการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยประเมินผลจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ      
ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืนและด้านการถ่ายโยงความรู้ มีข้อสรุปที่นํามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
คือด้านบริบท การกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรมีการปรับให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 ควรมีการ
ทบทวนอัตราการรับนักศึกษา ด้านปัจจัยนําเข้า ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ประจําควรมีการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ การทําวิจัย การตีพิมพ์งานวิจัย/บทความวิชาการให้มากขึ้น ด้านผลผลิต ควรมีการวางแผนใน
ระดับรายวิชา และสาขาวิชา ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนดควรสร้างจุดเด่น
ของบัณฑิต ด้านผลกระทบ ที่เก่ียวกับบัณฑิตที่จบการศึกษาในประเด็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ           
ยังค่อนข้างน้อย ด้านประสิทธิผล ที่เกี่ยวกับบัณฑิตที่จบการศึกษาค่อนข้างขาดความม่ันใจในตนเอง       
ด้านความย่ังยืน เก่ียวกับบัณฑิตที่จบการศึกษาการเช่ือมโยงความรู้ที่ได้ไปสู่การทํางานหรือพัฒนาเป็นองค์
ความรู้ใหม่ ยังค่อนข้างน้อย และด้านการถ่ายโยงความรู้ บัณฑิตยังไม่สามารถการถ่ายทอดความรู้ การขยาย
องค์ความรู้ไปสู่ผู้อ่ืน หรือการต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ ส่วนมากเป็นเพียงการนําความรู้จากวิทยานิพนธ์ไปใช้
ในงานในหน้าที่ของตนเองเท่าน้ัน ดังน้ันในการปรับปรุงหลักสูตรจึงมุ่งเน้นนักวิชาการหลักสูตรและการสอน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจและปฏิบัติตนในการนําความรู้ความสามารถไปใช้ได้อย่างย่ังยืน เกิดการพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะที่เป็นต้นแบบให้กับคนในสังคมได้อีกด้วย   
 7.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

การผลิตนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนท่ีมีทั้งความรู้ สมรรถนะในการออกแบบ 
พัฒนาและสร้างองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นนักวิชาการท่ีมีคุณภาพทั้งในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาคและสากล ตลอดจนคํานึงถึงความ
เข้มแข็งทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย คิดกว้างไกลเป็นสากล มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่นมีจิตอาสา
และเป็นที่พ่ึงทางปัญญาของสังคม ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้วิจัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น 
เป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

 
8. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

8.1 รายวิชาทีเ่ปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  
8.1.1  รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือใช้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน          

-ไม่ม-ี 
        8.1.2  รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  

                  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน จํานวน   1  รายวิชา คือ  
                          700501   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 
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8.2  การบริหารจัดการ  
 

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากสาขาวิชาหรือคณะอ่ืนที่
เก่ียวข้องด้านเน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้      
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
       มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ที่มคีวามรู้ความสามารถ รวมท้ังมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรและการสอน ระดับท้องถิ่น ประเทศและสากล  
 1.2  ความสําคัญ   

      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ด้านหลักสูตรและการสอน สามารถทําวิจัยเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ และ
สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนได้ รวมท้ังมุ่งให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถเป็นผู้นําในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ 
 1.3 วัตถุประสงค์  

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังน้ี 

1.3.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ด้านหลักสูตรและการสอน เป็นผู้นําทางการศึกษาท่ีสามารถจัด
หลักสูตรและการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและบริบทของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

1.3.2 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม มีความเช่ียวชาญในการจัดหลักสูตร
และการสอน พัฒนานวัตกรรมและ/หรืองานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการสอน เพ่ือประยุกต์ใช้     
องค์ความรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 

1.3.3 มีศักยภาพทางการวิจัย สร้างองค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
สามารถพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติอย่างย่ังยืน 

1.3.4 มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เห็นคุณค่าของศาสตร์         
ด้านหลักสูตรและการสอน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ใช้ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่  
- ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
- ภาคฤดูร้อน  ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
3. หลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใช้ระยะเวลาในการ

สําเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี เป็นแบบแผน ก แบบ ก 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มี 2 แผน มีจาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร ดังน้ี 

1) แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
2) แผน ก แบบ ก 2 วิชาชีพครู จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 51  

หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
         โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใช้หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 มี 2 แผน ดังน้ี 
 

ที่ รายการ 

เกณฑ์ 
สกอ. 

เกณฑ์ 
คุรุสภา 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ก 
แบบ ก2 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ก แบบ ก 2 
วิชาชีพครู 

 1 รายวิชา (Coursework)  
ไม่น้อยกว่า 

24 33 24 39 

หมวดวิชาเฉพาะ    24 39 
1.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า   12  12 
1.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   12 27 

2 วิทยานพินธ์  ไม่น้อยกว่า 12 12 12 12 
3 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   2 2 

หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 45 36 51 
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              ก. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ    เรียน   12 หน่วยกิต 
 

   102421  พ้ืนฐานทางหลักสูตรและการสอน     3(2-2-5) 
      Foundations of Curriculum and Instruction 
   102441  วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน    3(2-2-5) 
      Curriculum and Instruction Research Methodology 
   102522  สัมมนาทางหลักสูตรและการเรียนการสอน    3(2-2-5) 
      Seminar on Curriculum and Instruction 
   102531  รูปแบบและกลยุทธ์การเรียนการสอน    3(2-2-5) 
      Instructional Strategies and Model 
         (นักศึกษาท้ังสองแผนการศึกษา ต้องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต) 

   วิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า                 12       หน่วยกิต 
        กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2  
   102422  หลักสูตรและการเรยีนการสอนสําหรับกลุ่มเฉพาะ   3(2-2-5) 
     Curriculum and Instruction for Specific Group 
   102423   หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  3(2-2-5) 
      Differentiating Curriculum and Instruction  
        102471  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิสต์   3(2-2-5) 
      Constructivist Learning Technologies 
   102581   การวางแผนสําหรับการพัฒนาโรงเรียน     3(2-2-5) 
      Planning for School Improvement  
   102582  การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสตูรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
      Independent Study in Curriculum and Instruction 
          702511  ความเป็นครู       3(2-2-5) 
      Self-Actualization for Teacher 
         702512  จิตวิทยาสําหรับครู      3(2-2-5)
      Psychology for Teacher 

        กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 27       หน่วยกิต 
   102422  หลักสูตรและการเรยีนการสอนสําหรับกลุ่มเฉพาะ   3(2-2-5) 
     Curriculum and Instruction for Specific Group 
   102423   หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  3(2-2-5) 
      Differentiating Curriculum and Instruction  
        102471  เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิสต์   3(2-2-5) 
      Constructivist Learning Technologies 
   102581   การวางแผนสําหรับการพัฒนาโรงเรียน     3(2-2-5) 
      Planning for School Improvement  
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   102582  การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสตูรและการเรียนการสอน  3(2-2-5) 
      Independent Study in Curriculum and Instruction 
          702511  ความเป็นครู       3(2-2-5) 
      Self-Actualization for Teacher 
         702512  จิตวิทยาสําหรับครู      3(2-2-5)
      Psychology for Teacher 
        702513   ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู     3(2-2-5)
      Language and Culture for Teacher 
         702521   ปรัชญาการศกึษาและการพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Curriculum Development                    
702522   การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 

      Learning Management and Assessment 
        702523  นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 

     Information Technology and  Innovation in Education              
                    702524  การวิจัยและการประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
              Research and Evaluation for Learning Development 

      702531  การสังเกตและทดลองสอน               1(0-1-4) 
       Observation and Practicum   
        702541  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1             3(270 ช่ัวโมง) 
      Professional Internship 1 
         702542  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2                 3(270 ช่ัวโมง) 
     Professional Internship 2 

  ข.  วิทยานพินธ ์    ไม่น้อยกว่า  12      หน่วยกิต 
     102591   วิทยานิพนธ์      12      หน่วยกิต 
                 Thesis 
              ค.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    ไม่น้อยกว่า     2     หน่วยกิต 
                    700501   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                               2(1-2-3) 
                                      English for Graduate Studies 
      
                    ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ก แบบ ก 2 วิชาชีพครู นักศึกษาที่ทดสอบไม่ผ่านต้องเรียน
เพ่ิมเติมในรายวิชา  
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
เลขประจําวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

ประกอบด้วยเลข 6 หลกั มีความหมายดังน้ี 
ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1-3  ของ คือ  

102 หมายถึง สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน  
700  หมายถึง สาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา  
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ลําดับเลขตําแหน่งที่ 4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยาก 
เลข 4 หมายถึง ช้ันปีที่ 1 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตร)ี  
เลข 5 หมายถึง ช้ันปีที่ 2 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตร)ี  

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 5  หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมพันธ์ 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มหลักสูตร 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มการสอน 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิจัยและการวัดและประเมินผลการศึกษา 
เลข 5 หมายถึง กลุ่มสมัมนา 
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู 
เลข 7 หมายถงึ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เลข 8 หมายถึง กลุ่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิทยานพินธ์และภาคนิพนธ์ 

 ลําดับเลขตําแหน่งท่ี 6    หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุ่มย่อย  

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   

 2.1)  กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2  
        หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผนแบบ ก 

แบบ ก 2 มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังน้ี  
                         ก. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 

    - วิชาบังคับ    ไม่น้อยกว่า           12  หน่วยกิต 
      - วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า                 12         หน่วยกิต 
        ข. วิทยานิพนธ ์   ไม่น้อยกว่า          12  หน่วยกิต 
          2.2)  กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก 2 วิชาชพีคร ู 

                หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผนแบบ ก 
แบบ ก 2 วิชาชีพครู มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 51 หน่วยกิต ดังน้ี  

           ก. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต 
    -วิชาบังคับ    ไม่น้อยกว่า  12         หน่วยกิต 

      -วิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า                 27         หน่วยกิต 
        ข. วิทยานิพนธ ์   ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 
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คําอธบิายรายวิชา 

ก.  หมวดวิชาเฉพาะ   
วิชาบังคับ     

102421  พื้นฐานทางหลักสูตรและการสอน                       3(2-2-5) 
(Foundations of Curriculum and Instruction) 

 แนวคิด พ้ืนฐาน กระบวนการของหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมทั้งทฤษฎี
หลักสูตรและการเรียนการสอน ทรัพยากรสําหรับการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน แนวโน้มด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  

102441  วิธีวิทยาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน                      3(2-2-5) 
(Curriculum and Instruction Research Methodology) 

 หลักการ แนวคิด ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอน กระบวนการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย เทคนิค การวิจัยแบบต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้งานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนรายงานวิจัยและการประเมินงานวิจัย ออกแบบการพัฒนางานวิจัย และนํา
ผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  

102522 สัมมนาทางหลักสูตรและการสอน                       3(2-2-5) 
 (Seminar on Curriculum and Instruction) 
 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอน ผู้เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษา 
วิเคราะห์ ประเด็นทฤษฎี หลักการต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน บูรณาการความรู้ในศาสตร์
ด้านหลักสูตรและการสอน เช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎีกับศาสตร์ความรู้อ่ืนๆ และการจัดสัมมนาในประเด็น 
แนวโน้ม และทิศทางด้านหลักสูตรและการสอน  

102531 รูปแบบและกลยุทธ์การเรียนการสอน                      3(2-2-5) 
(Instructional Strategies and Model) 

                  การวิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนตามความแตกต่างและวิธีการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการวิจัยในการออกแบบการ
เรียนการสอนและนําไปใช้ในบริบทจริง 
 
 

                          วิชาเลือก  

102422             หลักสูตรและการเรียนสําหรับกลุ่มเฉพาะ       3(2-2-5) 
         (Curriculum and Instruction for Specific Group) 
   หลักการ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนระดับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาวิชาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และกลุ่มผู้เรียน
ลักษณะพิเศษ และฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน 

102423  หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย  3(2-2-5) 
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       (Differentiating Curriculum and Instruction) 
   การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอน การอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายในช้ันเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รูปแบบ 
วิธีการ ทรัพยากรด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสตูร การวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับผู้เรียน การให้คาํแนะนําสําหรับผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง  

102471   เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์   3(2-2-5) 
   (Constructivist Learning Technologies) 
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ การออกแบบ การจัดกระบวน 
การเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

102581   การวางแผนสาํหรับการพัฒนาโรงเรียน     3(2-2-5) 
   (Planning for School Improvement) 
       การศึกษางานวิจัยที่ทันสมัย และการฝกึปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโรงเรียน 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาโรงเรียน การสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือวางแผน พัฒนา แก้ไขและ/หรือ
ประเมินผลแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

102582      การศึกษาคน้คว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน          3(2-2-5) 
             (Independent Study in Curriculum and Instruction) 
       การค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่เก่ียวกับด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ องค์ความรู้ที่เช่ือมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศตามท่ีผู้เรียนสนใจ ภายใต้คําแนะนําจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้เรียนสามารถเลือกระหว่างการทําวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

702511                ความเป็นครู   3(2-2-5) 
                (Self-Actualization for Teacher) 

          สภาพงานครู  คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความ
เป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง  หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม 
และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด  
               มีความรอบรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู  ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

702512                จิตวิทยาสําหรับครู  3(2-2-5) 
                (Psychology for Teacher) 

                 จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
                  สามารถให้คําแนะนํา  ช่วยเหลือผู้เรียนใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพ่ือทํา
ความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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702513                ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  3(2-2-5) 
                (Language and Culture for Teacher) 

                ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู และภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
                สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารความหมายอย่างถูกต้อง ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

702521                ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
                (Educational Philosophy and Curriculum Development)  
                ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ ย่ังยืน  หลักการแนวคิดในการจัดทํา
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร  
                สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  วิเคราะห์เก่ียวกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตรและนําผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้  

702522                 การจัดการเรียนรูแ้ละการประเมินผลการเรียนรู ้   3(2-2-5) 
                (Learning Management and Assessment) 
                 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียน
ในสถานศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ปฏิบัติการ
วัดและการประเมินผล  
                 สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  สร้างบรรยากาศ
การจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวัดและประเมินผล นําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้  

702523                นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
                (Information Technology and  Innovation in Education) 

                 หลักการ แนวคิด การออกแบบการประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร   

                 ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้  
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  

702524                การวิจัยและการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
                (Research and Evaluation for Learning Development) 
                หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  
                 สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียนได้  สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
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702531                การสังเกตและทดลองสอน      1(0-1-4) 
               (Observation and Practicum) 

                 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณจ์ําลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เคร่ืองมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้
คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
                สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ และวัดและประเมินผลผู้เรียน 

702541                ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 3(270 ชั่วโมง) 
                          (Professional Internship 1) 
                การปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การบริหารจัดการใน
ห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 

               สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายได้  

701442              ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 3(270 ชั่วโมง) 
                          (Professional Internship 2) 
                การปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การบริหารจัดการใน
ห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 

                 สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายได้  

 ข. วิทยานิพนธ์   
102591       วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
        (Thesis)  

                           การวิจัยในหัวข้อเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
การวิจัย มีลักษณะที่แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ และ/หรือการสร้าง ประยุกต์
นวัตกรรมทางหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับท้องถิ่นสู่สากล 

           ค. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
700501           ภาษาอังกฤษสําหรบับัณฑิตศึกษา  2 (1-2-3)
                            (English for Graduate Studies)            

               การพัฒนาทักษะการฟังการพูด  การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ  และทักษะการเรียน
สําหรับบัณฑิตศึกษา  การอ่านเอกสารทางวิชาการ  บทคัดย่อ  รายงานการวิจัยและบทความวิจัยที่เก่ียวกับ
สาขา  กลวิธีการอ่าน  การสรุปจากการอ่านเอกสารทางวิชาการ  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  การอ้างอิง  
การเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจและบทคัดย่อ 

 




