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1.  ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
   ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Curriculum  
         and Instruction  

 

2.  ช่ือปริญญา 
      2.1  ชื่อเต็ม  ภาษาไทย  ครุศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน) 
   ภาษาอังกฤษ  Master of Education (Curriculum and Instruction) 
      2.2  ชื่อยอ  ภาษาไทย  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
   ภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 

3.  ระยะเวลาในการศึกษา 
    ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ปการศึกษา และไมเกิน 5 ปการศึกษา 

 
 

4.  คาธรรมเนียมการศึกษา 
 ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท จํานวน 4 ภาคการศึกษา หลังจากลงทะเบียนรายวิชาครบ      
ตามหลักสูตรหากยังไมเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ  ตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 6,000  บาท 

 
 

5.  โครงสรางหลักสูตร  

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
5.2  โครงสรางของหลักสูตร แบงออกเปน 3 หมวด ดังนี ้

   

 

 

 

 

 

 
 
 
6.  รายวิชาตามหลักสูตร 

1) หมวดวิชาบังคับ 18 หนวยกิต 
 

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1)  หมวดวิชาบังคับ 18   หนวยกิต 
2)  หมวดวิชาเลือก 6   หนวยกิต 
3)  วิทยานิพนธ                     12  หนวยกิต 
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1026201 การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
Curriculum Development for 21st Century  Education 

3(2-1-6) 

1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
Statistics and Educational Research Methodology 

3(3-0-6) 

1066202 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
Administrative Management of Curriculum and Instruction 

3(3-0-6) 

1026301 ศาสตรการสอนกับการจัดการเรียนรูยุคใหม 
Pedagogical Science for Management of Learning In 
Modern era 

3(1-2-6) 

1026203 นวัตกรรมทางดานหลักสูตรและการสอนแนวใหม 
Curriculum and Instruction Innovation in Modern Trends 

3(1-2-6) 

1046402 การวิจัยดานหลักสูตรและการสอน  
Curriculum and Instructional Research 

3(1-2-6) 

   
2) หมวดวิชาเลือก 6 หนวยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1027301 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูยุคใหม 
Development  of Innovation and Digital Technology for 
Learning In Modern era 

3(1-2-6) 

1027302 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะ  
Practicum in Curriculum Development in Specialized Area 

3(1-2-6) 

1027303 การจัดการศึกษาตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม  
Educational Management in a Culturally Diverse Society 

3(3-0-6) 

1027304 หลักสูตรและการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการคิด  
Curriculum and Instruction for the Enhancement of 
Thinking Abilities 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1027305 การพัฒนาหลักสูตรสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม  
Ethics and Moral  Curriculum Development 

3(3-0-6) 

1027306 การนิเทศการสอนเพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ  
Instructional Supervision For Professional Learning 
Community 

3(1-2-6) 

   

3) หมวดวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
   

1026991 วิทยานิพนธ 1 
Thesis 1 

3(0-0-9) 

1026992 วิทยานิพนธ 2 
Thesis 2 

3(0-0-9) 

1026993 วิทยานิพนธ 3 
Thesis 3 

6(0-0-18) 

 

7. แผนการศึกษา 
      แผนการศึกษาของหลักสูตรแผน  ก แบบ ก2 เรียนไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1026201 การพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

3(2-1-6) 
 

102620 น วั ต ก ร รม ท างด า น
หลักสูตรและการสอนแนวใหม 

3(1-2-6) 
 

1066202 การบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน 

3(3-0-6) 
 

1046402 การวิจัยดานหลักสูตร
และการสอน 

3(1-2-6) 

1026301 ศาสตรการสอนกับการ
จัดการเรียนรูยุคใหม 

3(1-2-6) 1026991 วิทยานิพนธ 1 3(0-0-9) 

1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
ทางการศึกษา 

3(1-2-6) ............... เลือก 3 หนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
1026992 วิทยานิพนธ 2 3 หนวยกิต 1026993 วิทยานิพนธ 3 3 หนวยกิต 
............... เลือก 3 หนวยกิต   
8. คําอธิบายรายวิชา 

   

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
   

1026201 การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
(Curriculum Development for 21st Century Education) 

3(2-1-6) 

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ และในทุกระดับท่ี
สอดคลองกับบริบทสถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทย นําหลักสูตรไปใช ประเมินเพ่ือนําผลไปใชในการ
พัฒนาหลักสูตร และวิเคราะหปญหาเก่ียวกับหลักสูตรและแนวโนมของการพัฒนาหลักสูตร โดย
ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตรในดานตางๆ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหา
และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหมีทักษะในการพัฒนา การใช และการประเมินหลักสูตร      
ใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย และ 
ทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 
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1066202 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
(Administrative Management of Curriculum and Instruction) 

3(3-0-6) 

                 นําเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรและการสอน วิเคราะหปญหาและแนวโนมในการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือนําผลมาใชในการพัฒนา
หลักสูตร โดยประยุกตใชหลักการ ทฤษฎี เก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  ภาวะผูนําทาง
วิชาการ ความเปนครูมืออาชีพ วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาท่ีมีผลตอการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การสอน ศิลปะวิธีการสื่อสาร การทํางานเปนทีม หลักการแนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร รูปแบบ
การประเมินหลักสูตร เครื่องมือท่ีใชในการประเมินหลักสูตร 
   

1026301 ศาสตรการสอนกับการจัดการเรยีนรูยุคใหม                                           
(Pedagogical Science for Management of Learning in Modern era) 

3(1-2-6) 

                  พัฒนาการเรียนการสอน และสื่อการสอนสําหรับผูเรียนในแตละระดับการศึกษาปฏิบัติการ
ออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและเลือกใชสื่อการเรียนรู ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสรางสรรค
กิจกรรม ปฏิบัติการออกแบบและจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู บนพ้ืนฐานของศาสตรและกรอบแนวคิด
ทางการสอน ทฤษฎี หลักการเรียนรูและการสอน รูปแบบการสอนและวิธีการสอนตางๆซ่ึงนําไปใชในการ
ออกแบบการสอน กําหนดกลยุทธการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและตอบสนองตอบริบทสังคม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
และนวัตกรรมดานการเรียนการสอน มุงเนนความรูพ้ืนฐานในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

   

1046401 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
(Statistics and Educational Research Methodology) 

3(1-2-6) 

                  การพัฒนาองคความรูทางดานสถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา ในการวิเคราะห
ปญหา การกําหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัยตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล และการวิเคราะหขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมี
จรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา โดยประยุกตใช สถิติท่ีใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การแปล
ความหมายจากขอมูลพ้ืนฐาน มโนทัศนและทฤษฎีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการศึกษา     
ท้ังแบบดั้งเดิมและแบบใหม 
   

1026203 นวัตกรรมทางดานหลักสูตรและการสอนแนวใหม 
(Curriculum and Instruction Innovation in Modern Trends) 

3(1-2-6) 

                  ออกแบบ สราง และประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีสอดคลองกับ
สังคมไทย 4.0 ท่ีสามารถนําไปแกปญหาและสงเสริมหลักสูตรและการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา ทองถ่ิน และผูเรียน จัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมการเรียนรูท่ี
มุงเนนความคิดสรางสรรค โดยการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห ทฤษฎี หลักการท่ีเก่ียวกับ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
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1046402 การวิจัยดานหลักสูตรและการสอน 
(Curriculum and Instructional Research) 

3(1-2-6) 

                  พัฒนามโนทัศนนิพนธและขอเสนอการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน สามารถกําหนด
ปญหา กรอบแนวคิด กระบวนการวิจัย การออกแบบวิธีการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การตรวจสอบ
คุณภาพ การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการสรุปงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมิน
รายงานการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน โดยประยุกตใชขอมูลจากการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาของ
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน นวัตกรรมและการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห ในการรวบรวม
แนวคิดใหมดานหลักสูตรและการสอน จากงานวิจัยดานหลักสูตรและการสอนท้ังในและตางประเทศ 
เลือกสรรในการใชพัฒนาหลักสูตรและการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                   หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
   

1027301 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูยุคใหม 
(Development of Innovation and Digital Technology for Learning 
in Modern era) 

3(1-2-6) 

                  ปฏิบัติการออกแบบ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดานหลักสูตรและการสอน      
เพ่ือจัดการเรียนการสอน จัดการชั้นเรียน และจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมใหการเรียนรูกับผูเรียนท่ีมี
ความสามารถแตกตางกันในทุกระดับการศึกษา ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของยุคศตวรรษ     
ท่ี 21 โดยใชขอมูลทางดานนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู ท่ีเก่ียวของทางดาน
หลักสูตรและการสอนอยางหลากหลายบูรณาการกับการนําทฤษฎีระบบมาใชในการออกแบบการเรียน
การสอน การปฏิบัติการ การผลิต และการ ประเมินผล 

   

1027302 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาเฉพาะ 
(Practicum in Curriculum Development in Specialized Area) 

3(1-2-6) 

                  ปฏิบั ติการสรางหลักสูตร ทดลอง และประเมินผลการใชหลักสูตรท่ีบูรณาการกับ         
องคความรูในสถานศึกษา โดยวิเคราะห สังเคราะห หลักการ แนวคิด เหตุการณสําคัญ จําเปนในปจจุบัน 
และอนาคต ดังเชน ประชาคมอาเซียน ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ภูมิปญญาทองถ่ิน 

   

1027303 การจัดการศึกษาตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม 
(Educational Management in a Culturally Diverse Society) 

3(3-0-6) 

                  วิเคราะห และอภิปรายวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและสภาพสังคมปจจุบันท่ีมีตอการจัด
การศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาหลักสูตรและการสอน            
ท่ีสอดคลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทของสังคม 

   

1027304 หลักสูตรและการสอนเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการคิด                        3(3-0-6) 
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(Curriculum and Instruction for the Enhancement of Thinking 
Abilities) 

                  ออกแบบการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมกระบวนการทํางานขอสมอง
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดพ้ืนฐานการคิดอยางสรางสรรค และกระบวนการคิดท่ีสําคัญในศตวรรษ  ท่ี 21 
จากการประยุกตใชทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรูและการใชสื่อการเรียนรู 

   
   
   
   

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                   หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
   

1027305 การพัฒนาหลักสูตรสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 
(Ethics and Moral Curriculum Development) 

3(3-0-6) 

                   ศึกษาความหมายและความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมในสังคม วิเคราะห
ปญหาและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางและพัฒนา หรือแกปญหาดานคุณธรรม
และจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

   

1027306 การนิเทศการสอนเพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ                        
(Instructional Supervision For Professional Learning Community) 

3(1-2-6) 

                  สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ วิเคราะหสภาพปญหาการเรียนการสอนรวมกับผูท่ี
เก่ียวของภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยศึกษาและประยุกตใชแนวคิดชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ  จุดมุงหมาย หลักการแนวคิดและกระบวนการนิเทศการสอน ทักษะท่ีจําเปนตอการ
นิเทศการสอน วิธีการนิเทศการสอน การสรางเครื่องมือสังเกตการสอน เทคนิคและทักษะการสังเกตการ
สอน และการประเมินการนิเทศการสอน 

   

1026991 วิทยานิพนธ 1 
(Thesis 1) 

3(0-0-9) 

                  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับทางดานหลักสูตรและการสอนในหัวขอท่ีสนใจ 
เพ่ือเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   

1026992 วิทยานิพนธ 2 
(Thesis 2) 

3(0-0-9) 

                  การเขียนเคาโครงการวิจัยเก่ียวกับทางดานหลักสูตรและการสอนโดยนําความรูและเนื้อหา
จากการเรียนรายวิชาตางๆ มาบูรณาการเพ่ือสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

   

1026993 วิทยานิพนธ 3 
(Thesis 3) 

6(0-0-18) 

                  ดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัย ดําเนินการทดลองเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและเขียนรายงานวิจัย เพ่ือสอบ
วิทยานิพนธ 
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