ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ระดับปริญญาโท

1. ชื่อหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

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

3. ปรัชญาของหลักสูตร
3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน แผน ก (2) เปนหลักสูตรมุง
ผลิตนักวิชาการของทองถิ่นที่สามารถเปนผูนําในการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน
ทั้งการศึกษาระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสามารถ
เชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทยมาใชแกปญหา การพัฒนาหลักสูตร
และปญหาการจัดการเรียนการสอนของทองถิ่นได
3.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน แผน ข เปนหลักสูตรมุงผลิต
นักวิชาการของทองถิ่นที่สามารถเปนผูนําในประยุกตใชองคความรูตาง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร และ
จัดการเรียนการสอนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยสามารถเชื่อมโยงศาสตรที่เปนสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทยมาใช
แกปญหาการพัฒนาหลักสูตรและปญหาการจัดการเรียนการสอนของทองถิ่นได
4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร แผน ก (2)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน แผน ก(2) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต
มหาบัณฑิตดานหลักสูตรและการสอนที่มคี ุณลักษณะดังตอไปนี้
4.1.1 เปนผูมีความรู ความสามารถ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ที่ทําใหผูเรียนเกิดความใฝรูและอยูรวมกันอยางมีคุณธรรม

4.1.2 สามารถเปนผูนําของทองถิ่นในการวิจยั
เพื่อสรางองคความรูเกีย่ วกับพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต
4.1.3 มีคุณลักษณะและสมรรถภาพในการแสวงหาความรู
สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาเพื่อการพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร แผน ข
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตร แผน ข มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตดาน
หลักสูตรและการสอนที่มีคุณลักษณะดังนี้
4.2.1 เปนผูมีความรู ความสามารถ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทําใหผูเรียนเกิดการใฝรูและอยูรวมกันอยางมีคุณธรรม
4.2.2 สามารถเปนผูนําของทองถิ่นในการประยุกตใชองคความรูตาง ๆ พัฒนางาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต
4.2.3 มีคุณลักษณะและสมมรถภาพในการแสวงหาความรู
สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาเพื่อการพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง
5. หลักสูตร
5.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ตองเรียนไมนอยกวา
5.2 โครงสรางหลักสูตร จัดไวเปน 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 แผน ก (2) หมวดวิชาสัมพันธ
หมวดวิชาเฉพาะดาน
บังคับ
เลือก
วิทยานิพนธ
แผน ข หมวดวิชาสัมพันธ
หมวดวิชาเฉพาะดาน
บังคับ
เลือก
ภาคนิพนธ

45 หนวยกิต
9
24
6
18
12
9
30
6
24
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แบบที่ 2 แผน ก (2) หมวดวิชาสัมพันธ
หมวดวิชาเฉพาะดาน
บังคับ
เลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาทัว่ ไป
เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงหนึ่ง
วิทยานิพนธ
แผน ข หมวดวิชาสัมพันธ
หมวดวิชาเฉพาะดาน
บังคับ
เลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาทัว่ ไป
เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงหนึ่ง
ภาคนิพนธ
5.3 การจัดการเรียนการสอน
5.3.1 หมวดวิชาสัมพันธ
1015117
ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
1045421
การวิจยั ทางการศึกษา
1045105
สถิติเพื่อการวิจัย
5.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
วิชาบังคับ
1025300
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
1026931
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สําหรับทองถิ่น
วิชาเลือก
แบบที่ 1 แผน ก (2) เลือกเรียนไมนอยกวา
แผน ข เลือกเรียนไมนอยกวา
1045422
การวิจยั ในชัน้ เรียน
1025301
การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
1035712
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1036612
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
1055203
การพัฒนาวินยั ในการเรียน

9
24
6
18
6
12
12
9
30
6
24
9
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3(3-0)
3(2-2)

18 หนวยกิต
24 หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)

1015208
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1015102
การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
1025305
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
1025306
การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
1045423
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
1025307
การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรม
1026910
การศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
1026940
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
แบบที่ 2 แผน ก (2) เลือกเรียนรายวิชาในแบบที่ 1 ไมนอยกวา
เลือกเรียน 1 แขนงวิชา ไมนอยกวา
แผน ข เลือกเรียนรายวิชาในแบบที่ 1 ไมนอยกวา
เลือกเรียน 1 แขนงวิชา ไมนอยกวา
1. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
วิชาบังคับ
1025101
สารัตถะภาษาไทยสําหรับครู
1026301
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย
วิชาเลือก แผน ก (2) เรียนไมนอยกวา
แผน ข เรียนไมนอยกวา
1026611
กลวิธีการเรียนการสอนภาษาไทย
1026921
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาไทย
1046911
การวิเคราะหงานวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาไทย
1026911
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
1026941
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภาษาไทย
2. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับ
1025102
สารัตถะภาษาอังกฤษสําหรับครู
1026302
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก แผน ก (2) เรียนไมนอยกวา
แผน ข เรียนไมนอยกวา
1025202
ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(1-4)
3(150)
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
15 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3-0)
3(1-4)
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(1-4)
3(150)

6 หนวยกิต
3(3-0)
3(1-4)
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)

1026612
1026922
1046912

กลวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
การวิเคราะหงานวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
1026912
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
1026942
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
วิชาบังคับ
1025103
สารัตถะคณิตศาสตรสําหรับครู
1026303
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
วิชาเลือก แผน ก (2) เรียนไมนอยกวา
แผน ข เรียนไมนอยกวา
1026613
กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร
1026923
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูคณิตศาสตร
1049613
การวิเคราะหงานวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
1026913
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
1026943
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร
4. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
วิชาบังคับ
1025104
สารัตถะวิทยาศาสตรสําหรับครู
1026304
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
วิชาเลือก แผน ก (2) เรียนไมนอยกวา
แผน ข เรียนไมนอยกวา
1026614
กลวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
1026924
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูวิทยาศาสตร

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(1-4)
3(150)

6 หนวยกิต
3(3-0)
3(1-4)
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(1-4)
3(150)

6 หนวยกิต
3(3-0)
3(1-4)
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)

1046914

การวิเคราะหงานวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
1026914
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
1026944
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร
5. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา
วิชาบังคับ
1025105
สารัตถะสังคมศึกษาสําหรับครู
1026305
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
วิชาเลือก แผน ก (2) เรียนไมนอยกวา
แผน ข เรียนไมนอยกวา
1016905
ปญหาสังคมกับการศึกษา
1026615
กลวิธีการเรียนการสอนสังคมศึกษา
1026925
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูสังคมศึกษา
1046915
การวิเคราะหงานวิจยั ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
1026915
ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
1026945
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนสังคมศึกษา
6. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
วิชาบังคับ
1025106
สารัตถะพลศึกษาสําหรับครู
1026306
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
วิชาเลือก แผน ก (2) เรียนไมนอยกวา
แผน ข เรียนไมนอยกวา
1026616
กลวิธีการเรียนการสอนพลศึกษา
4085301
จิตวิทยาการกีฬา
1046916
การวิเคราะหงานวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน
พลศึกษา

3(3-0)
3(1-4)
3(150)

6 หนวยกิต
3(3-0)
3(1-4)
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(1-4)
3(150)

6 หนวยกิต
3(3-0)
3(1-4)
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1026916
1026946

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา 3(1-4)
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
3(150)
การเรียนการสอนพลศึกษา
5.3.3 วิทยานิพนธและภาคนิพนธ
แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ สวนแผน ข ทําภาคนิพนธ
1026991
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
1026992
ภาคนิพนธ
6 หนวยกิต
5.3.4 รายวิชาเสริม
นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข จะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
และการใชคอมพิวเตอร
ตามเกณฑของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏแตละแหงกําหนด
โดยพิจารณาจากผลการสอบผูที่คะแนนต่ํากวาเกณฑจะตองเรียนรายวิชา
ตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต
1555101
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
3(2-2)
4125101
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
3(2-2)
ขอกําหนดเฉพาะ
ผูที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอน จะตองสอบผานความรูพื้นฐานทางการศึกษาใหไดตาม
เกณฑที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด กรณีสอบไมผานเกณฑ จะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ โดย
ไมนับหนวยกิต
1014101
หลักการศึกษาและการเรียนรู
3(3-0)
1035101
นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0)
การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข เมื่อเรียนรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรจะตองสอบ
ประมวลผลความรูใหไดตามเกณฑที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด

คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
1015117

หมวดวิชาสัมพันธ
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิน่
3(3-0)
Educational Philosophy for Local Development
ศึกษา วิเคราะห ปรัชญาการศึกษาตะวันตก และตะวันออก โดยเฉพาะพุทธ
ปรัชญาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาไทยในปจจุบนั
วิเคราะหปญ
 หาแนวโนมทาง
การศึกษาที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแนวคิดการปฎิรูป
การศึกษาที่เนนกระบวนการการเรียนรู เพื่อความงอกงามตลอดชีวิต ความเปนคนไทย
ที่สมบูรณ การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอม สังคม ความคิด ความเชือ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมแหลงความรู ภูมิปญญา ลักษณะและวิถีชีวิตของทองถิ่น เพื่อนํามา
ประยุกตใช ในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับสภาพแวดลอม

1045421

การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0)
Educational Research
ทบทวนความหมาย ประเภท และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย วิเคราะหความ
เที่ยงตรงของการวิจัยประเภทตาง ๆ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทดลอง
การสํารวจ การศึกษารายกรณี และการตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ศึกษา
รูปแบบ วิธีและกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ การเขียนโครงราง
วิจัยทีเ่ นนตอบสนองความตองการและแกปญหาของทองถิ่น ฝกปฏิบัติเก็บขอมูล การ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการศึกษา

1045105

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0)
Statistics for Research
ศึกษาและวิเคราะหงานวิจยั ทางการศึกษา อภิปรายประเภทของขอมูล วิธี
รวบรวมขอมูล สมมติฐานและการทดสอบ สถิติที่ใชในการวิจยั ครอบคลุมสถิติ
พื้นฐาน สถิติอางอิง ทั้งพาราเมตริก และนอนพาราเมตริก วิเคราะห และอภิปราย
การเลือกใชสถิติเหมาะสมกับงานวิจยั
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจยั โดยใช
คอมพิวเตอร และการแปลความหมายของขอมูลจากผลการวิเคราะห

หมวดวิชาเฉพาะดาน
รหัสวิชา
1025300

1026931

ก. วิชาบังคับ
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0)
Curriculum and Instructional Development
ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีหลักสูตร อภิปรายปจจัย และพื้นฐานทีม่ ีอิทธิพล
ตอการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการของรูปแบบและโครงสรางของหลักสูตรในระดับ
ตาง ๆ ของไทยและตางประเทศ กลยุทธในการพัฒนาหลักสูตรระยะยาว และ
หลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความตองการและความจําเปนของทองถิ่น
การนํา
หลักสูตรไปใช การจัดเตรียมเอกสารและวัสดุหลักสูตร การประเมินหลักสูตร
สมรรถภาพของนักพัฒนาหลักสูตรและสมรรถภาพของผูสอน วิเคราะหทฤษฎีการ
สอนและรูปแบบการสอนและกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
โดยมีการผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสดั สวนสมดุลกันเพื่อการพัฒนา
ความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และเกิดการเรียนรูตอเนื่องตลอด
ชีวิต
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับทองถิ่น 3(2-2)
Seminar on Local Curriculum and Instruction
ศึกษา คนควา อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบ ปจจัย
ที่มีผลตอการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิเคราะหการจัดการศึกษาใน
ทองถิ่น ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย จัดสัมมนา
เพื่อวิพากษสภาพปจจุบันและปญหา ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน สําหรับทองถิ่นรวมกับนักวิชาการและผูรูในทองถิ่นทั้ง
หลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพทีเ่ หมาะสมและทันสมัย
ทันเหตุการณ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งที่ยั่งยืนสําหรับทองถิ่น

รหัสวิชา
1045422

ข. วิชาเลือกทั่วไป
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2)
Classroom Research
ศึกษา วิเคราะหรูปแบบและวิธีการวิจยั ในชั้นเรียน อภิปรายความสําคัญและ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ฝกปฏิบัติการสังเกต เก็บขอมูลเพื่อกําหนดปญหาวิจยั ใน
ชั้นเรียน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาทางการศึกษา ออกแบบและเขียน
เคาโครงการวิจัย
ดําเนินการทดลองเก็บขอมูลวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล
เขียนรายงานการวิจัย นําเสนอและประเมินผลการวิจัย

1025301

การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0)
Curriculum and Instructional Management
ศึกษาหลักการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยเนนการบริหารงานดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอน
และการนิเทศการศึกษา
ศึกษาและวิเคราะห
องคประกอบตาง ๆ ทีส่ งผลตอการบริหารงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
และการนิเทศการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ อภิปรายปญหาและแนวโนมใน
การบริหารงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการประยุกตระบบนิเทศ
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น และสภาวะการจัดการศึกษา

1035712

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Information Technology for Education
ศึกษา วิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา รวมถึงการสรางและการนําเสนอขอมูล การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลเพื่อการบริหารการศึกษา
การวัดผลและ
ประเมินผล
การใชคอมพิวเตอรระบบอินเตอรเนตเพื่อการนําขอมูลสารสนเทศที่
ทันสมัยมาประยุกตใช ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

รหัสวิชา
1036612

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
3(2-2)
Computer for Instruction
ศึกษา คนควา วิเคราะห และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนใน
รูปแบบมัลติมิเดียที่เหมาะสมกับระดับของผูเรียน และรูปแบบการศึกษาในระบบตาง
ๆ ของทองถิ่น การใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนแหลงความรูสําหรับทองถิ่น

1055203

การพัฒนาวินยั ในการเรียน
3(3-0)
Classroom Discipline Development
ศึกษา วิเคราะห ความหมายและปญหาวินัยนักเรียน ทฤษฎี แนวคิด และ
การประยุกตหลักการปรับพฤติกรรมในการพัฒนาวินยั ในการเรียน
การสงเสริม
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการ
เรียน การศึกษา วิเคราะห และนําเสนอกระบวนการปลูกฝงใหผูเรียนเปนบุคคลแหง
การเรียนรู และกระบวนการพัฒนาใหเกิดชุมชนการเรียนรูท่ยี ั่งยืน

1015208

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3(3-0)
Ethics and Morals Development
ศึกษา วิเคราะห ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรมในสังคมและในทองถิ่น
อภิปรายกระบวนการสรางและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค
แนว
ทางแกไขปญหาทางดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา และใน
ทองถิ่น การวิเคราะหระบบ และออกแบบกิจกรรม เพื่อสรางคุณธรรมและจริยธรรม
การสรางแบบประเมินระดับคุณธรรมและจริยธรรม

1026102

การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
3(3-0)
Development of Learning Society
ศึกษา วิเคราะห อภิปรายเกีย่ วกับสภาพและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกตามกระแสโลกาภิวัตน ผลกระทบที่มีตอครอบครัวและชุมชน ระบบการ
เรียนรูในสังคมยุคใหม ลักษณะของสังคมแหงการเรียนรู การสรางเครือขายการเรียนรู
การเสริมสรางการเรียนรูของชุมชน และการรวมพลังเพื่อการเรียนรู กระบวนการ
เรียนรูเพื่อศึกษาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู รวมทั้งบทบาทของโรงเรียนใน
การสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู

รหัสวิชา
1025305

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3(2-2)
Instruction for Thinking Process Development
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห อภิปราย ทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการคิดและการ
พัฒนาสติปญญาทั้งของไทยและตางประเทศ การสงเสริมทักษะกระบวนการคิดริเริ่ม
สรางสรรค กระบวนการคิดแกปญหา กระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ การ
ประเมินและการควบคุมการคิด
เทคนิคการจัดกระบวน
การเรียนรูเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด ฝกปฏิบัติพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด

1025306

การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
3(3-0)
Application of Religions Principles in Instruction
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห อภิปรายแนวคิดและหลักการในศาสนาตาง ๆ เนน
สวนที่เกีย่ วของกับการเรียนการสอน สังเคราะหจดุ มุงหมายของการพัฒนามนุษยตาม
หลักศาสนา แนวทางของศาสนาที่ควรนํามาพัฒนาการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชหลักศาสนา

1045423

วิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
3(2-2)
Action Research for School Based Curriculum Development
ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และสัมมนาเกีย่ วกับวัตถุประสงค นโยบาย
หลักการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวางแผน การ
ดําเนินการวิจยั ปฏิบัติการเพือ่ พัฒนา หลักสูตรระดับสถานศึกษา

1025307

การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรม
3(2-2)
Curriculum Development and Training Techniques
ศึกษา วิเคราะห กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและเทคนิคของการ
ฝกอบรมสังเคราะหรูปแบบ และเทคนิคการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการพัฒนาและใช
หลักสูตรฝกอบรม ประเมินผลและรายงานการฝกอบรม

1026910

การศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(1-4)
Independent Study in Curriculum and Instruction
ศึกษา คนควา วิเคราะห ปญหาและกรณีศึกษาที่นาสนใจทางดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนและนํามาจัดทําโครงการพิเศษหรือรายงาน ภายใตคําปรึกษา
แนะนําของอาจารย

รหัสวิชา
1026940

1025101

1026301

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(150)
Practicum in Curriculum and Instructional Development
ฝกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยและพัฒนา
ก. วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา
1. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
ก. วิชาบังคับ
สารัตถะภาษาไทยสําหรับครู
3(3-0)
Thai Language Foundation for Teachers
ศึกษา วิเคราะห ทฤษฎี เทคนิคและการพัฒนาการของการสอนภาษาและ
วรรณคดีไทย หลักการใชภาษาวรรณคดี วัฒนธรรมทางภาษา วิจารณเปรียบเทียบ
ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษากลางและภาษาถิ่น การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน
เขียน วิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางฟง พูด อาน เขียน วิเคราะหรวบรวมเนื้อหาสาระ
ภาษาไทยในหลักสูตรที่เปนปญหายากตอการเขาใจ เพื่อศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู ทําความเขาใจเนื้อหาสาระเหลานี้
ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
3(1-4)
Practicum in Thai Language Curriculum and Instruction Development
ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหาแหลงความรูของทองถิ่น
และความตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยของทองถิ่น
ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน

รหัสวิชา
1026611

ข. วิชาเลือก
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการเรียนการสอนภาษาไทย
3(3-0)
Strategies for Thai Language Instruction
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหรูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนภาษาไทยเชิง
ทฤษฎีจากการศึกษาคนควา และเชิงปฏิบัติการที่ไดจากการสํารวจ การจัดการศึกษา
ของทองถิ่น วิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี พัฒนาและออกแบบกลวิธีการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ไดจาก
การวิเคราะห สังเคราะห นํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลองใช
ภาคสนาม ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข

1026921

การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาไทย
3(2-2)
Workshops for Thai Language Teachers
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค ทักษะการสอน การออกแบบและผลิต
เอกสารประกอบหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเนนการใช
ทรัพยากรในทองถิ่น

1046911

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย 3(3-0)
Analysis of Curriculum and Instruction Research in Thai Language
ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั
วิเคราะหและประเมินงานวิจยั ดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย ในดานหลักการวิจัย วิธีดําเนินการและ
ผลงานของการวิจัย นําเสนอแนวคิด การประยุกตใชงานวิจยั ที่ผานการวิเคราะห
เลือกสรร เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น

1026911

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย
3(1-4)
Special Problems in Thai Language Curriculum and Instruction
ศึกษา วิเคราะห ปญหาหรือแนวคิดใหม ๆ ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนภาษาไทยตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถิ่นและสังคม
นําเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น ดําเนินการศึกษา วิเคราะหหรือวิจยั เพื่อ
ตอบปญหา หรือสรางแนวคิดใหม ๆ นําเสนอผลงานและอภิปรายเพื่อประเมินผล
งานรวมกัน

รหัสวิชา
1026941

1025102

1026302

1025202

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภาษาไทย
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development in Special Areas
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนาม เกีย่ วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสวนงานที่จัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิด
ประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามที่ไดกําหนดไว
2. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ก. วิชาบังคับ
สารัตถะภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0)
English Language Foundation for Teachers
ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายหลักการใชภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ วิเคราะหรวบรวม
เนื้อหาสาระในหลักสูตร เปนปญหายากตอการทําความเขาใจ เพื่อศึกษา อภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู ทําความเขาใจเนื้อหาสาระเหลานั้น
ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(1-4)
Practicum in English Language Curriculum and Instructional Development
ศึกษา สํารวจและวิเคราะห สภาพปจจุบนั ปญหา แหลงความรูความตองการ
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของทองถิ่น ฝกปฏิบัตกิ าร
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน
ข. วิชาเลือก
ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Applied Linguistics in English Instruction
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของภาษาศาสตรสาขาตาง ๆ ตลอดจน
ผลงานวิจัยในเรื่องของหลักการ โดยเนนเฉพาะหัวขอทีค่ รูสอนภาษาอังกฤษสามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา
1026612

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Strategies for English Instruction
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหรูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเชิง
ทฤษฎีจากการศึกษาคนควา และเชิงปฏิบัติที่ไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาของ
ทองถิ่น วิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี พัฒนาและออกแบบกลวิธีการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากการ
วิเคราะหและสังเคราะห นํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลองใช
ภาคสนาม ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข

1026922

การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ
3(2-2)
Workshops for English Teachers
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค ทักษะการสอน การออกแบบและผลิต
เอกสารประกอบหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเนนการใช
ทรัพยากรในทองถิ่น

1046912

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in English Language
ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั วิเคราะห และประเมินงานวิจัยดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในและตางประเทศ ในดานหลักการ
วิจัย วิธีดําเนินการ และผลของการวิจยั นําเสนอแนวคิดการประยุกตใชงานวิจัยที่ผา น
การวิเคราะหเลือกสรร
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

1026912

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3(1-4)
Special Problems in English Language Curriculum and Instruction
ศึกษา วิเคราะห ปญหาหรือแนวคิดใหม ๆ ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถิ่นและสังคม
นําเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น ดําเนินการศึกษา วิเคราะหหรือวิจยั เพื่อ
ตอบปญหา หรือสรางแนวคิดใหม ๆ นําเสนอผลงานและอภิปรายเพือ่ ประเมินผลงาน
รวมกัน

รหัสวิชา
1026942

1025103

1026303

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development in Special Areas
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนาม เกีย่ วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสวนงานที่จัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิด
ประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามที่ไดกําหนดไว
3. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
ก. วิชาบังคับ
สารัตถะคณิตศาสตรสําหรับครู
3(3-0)
Mathematics Foundation for Teachers
ศึกษา
วิเคราะหปรัชญาคณิตศาสตร
ธรรมชาติและโครงสรางของ
คณิตศาสตร กระบวนการแสวงหาความรูท างคณิตศาสตร พัฒนาการของเนื้อหาสาระ
และกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร
วิเคราะห
รวบรวมเนื้อหาสาระ
คณิตศาสตรในหลักสูตรที่เปนปญหายากตอการทําความเขาใจ เพื่อศึกษา อภิปราย
แลกเปลี่ยนความรูทําความเขาใจในเนื้อหาสาระเหลานั้น
ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3(1-4)
Practicum in Mathematics Curriculum and Instructional Development
ศึกษา สํารวจ และวิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา แหลงความรู ความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรของทองถิ่น
ฝก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน

รหัสวิชา
1026613

ข. วิชาเลือก
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3(3-0)
Strategies for Mathematics Instruction
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหรูปแบบ วิธแี ละเทคนิคการสอนคณิตศาสตรเชิง
ทฤษฎีการศึกษาคนควา และเชิงปฏิบัติที่ไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาของทองถิ่น
วิเคราะหจุดเดนขอจํากัดของแตละวิธี พัฒนาและออกแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากการวิเคราะหและ
สังเคราะห นํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่พฒ
ั นาแลวไปทดลองใชภาคสนาม
ประเมินผลเพือ่ ปรับปรุงแกไข

1026923

การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูคณิตศาสตร
3(2-2)
Workshops for Mathematics Teachers
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค ทักษะการสอน
การออกแบบและผลิต
เอกสารประกอบหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเนนการใช
ทรัพยากรในทองถิ่น

1046913

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
3(3-0)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in Mathematics
ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั
วิเคราะหและประเมินงานวิจยั ดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรทั้งในและตางประเทศ ดานหลักการวิจัย
วิธีดําเนินการ และผลของการวิจัย นําเสนอแนวคิดการประยุกตใชงานวิจยั ที่ผานการ
วิเคราะห เลือกสรร เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

1026913

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร
3(1-4)
Special Problems in Mathematics Curriculum and Instruction
ศึกษา วิเคราะห ปญหาหรือแนวคิดใหม ๆ ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถิ่นและสังคม
นําเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น ดําเนินการศึกษา วิเคราะหหรือวิจยั เพื่อ
ตอบปญหา หรือสรางแนวคิดใหม ๆ นําเสนอผลงานและอภิปรายเพือ่ ประเมินผลงาน
รวมกัน

รหัสวิชา
1026943

1025104

1026304

1026614

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development in Special Areas
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคล ไปปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน
หรือสวนงานทีจ่ ัดการศึกษา
เพื่อ
กอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามที่ไดกาํ หนดไว
4. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ก. วิชาบังคับ
สารัตถะวิทยาศาสตรสําหรับครู
3(3-0)
Science Foundation for Teachers
ศึกษา วิเคราะหประวัติ ปรัชญา ธรรมชาติและโครงสรางของวิทยาศาสตร
การพัฒนาวิธีการเรียนรู แสวงหาความรูท างวิทยาศาสตร การนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
พลังงานและสิง่ แวดลอมที่เหมาะสมสําหรับทองถิ่น วิเคราะหรวบรวมเนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตรในหลักสูตรที่เปนปญหายากตอการทําความเขาใจ เพื่อศึกษา อภิปราย
แลกเปลี่ยนความรูทําความเขาใจเนื้อหาสาระเหลานัน้
ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3(1-4)
Practicum in Science Curriculum and Instructional Development
ศึกษา สํารวจและวิเคราะห สภาพปจจุบนั ปญหา แหลงความรู และความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของทองถิ่น
ฝก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน
ข. วิชาเลือก
กลวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3(3-0)
Strategies for Science Instruction
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหรูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตรเชิง
ทฤษฎีจากการศึกษาคนควา และเชิงปฏิบัติที่ไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาของ
ทองถิ่น วิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี พัฒนาและออกแบบกลวิธีการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากการ
วิเคราะหและสังเคราะห
นํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลองใช
ภาคสนาม ประเมินผลและปรับปรุงแกไข

รหัสวิชา
1026924

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2)
Workshops for Science Teachers
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิคและทักษะการสอน การออกแบบและผลิต
เอกสารประกอบหลักสูตร พัฒนาสือ่ การเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยเนนการใช
ทรัพยากรในทองถิ่น

1046914

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
3(3-0)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in Science
ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั วิเคราะห และประเมินงานวิจัยดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทั้งในและตางประเทศ ในดานหลักการ
การวิจยั วิธีดาํ เนินการ และผลของการวิจัย นําเสนอแนวคิดการประยุกตใชงานวิจยั ที่
ผานการวิเคราะหเลือกสรร เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

1026914

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
3(1-4)
Special Problems in Science Curriculum and Instruction
ศึกษา วิเคราะหปญหาหรือแนวคิดใหม ๆ ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถิ่นและสังคม
นําเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น ดําเนินการศึกษา วิเคราะหหรือวิจยั เพื่อ
ตอบปญหา หรือสรางแนวคิดใหม ๆ นําเสนอผลงานและอภิปรายเพือ่ ประเมินผลงาน
รวมกัน

1026944

การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development in Special Areas
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกีย่ วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสวนงานที่จัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิด
ประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามที่กําหนดไว

รหัสวิชา
1025105

1026305

1016905

5. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ก. วิชาบังคับ
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
สารัตถะสังคมศึกษาสําหรับครู
3(3-0)
Social Studies Foundation for Teachers
ศึกษา
วิเคราะหปรัชญา
ธรรมชาติโครงสรางและเนื้อหาสาระของ
สังคมศาสตร การพัฒนาวิธีการเรียนรูแ ละแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร การ
ประยุกตเนื้อหาสาระทางสังคมศาสตรไปสูหลักสูตรสังคมศึกษา ความเคลื่อนไหวและ
แนวโนมของวิชาสังคมศึกษา
วิเคราะหรวบรวมเนื้อหาสาระทางสังคมศึกษาใน
หลักสูตรที่เปนปญหายากตอการทําความเขาใจ เพื่อศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู
ทําความเขาใจในเนื้อหาสาระเหลานัน้
ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(1-4)
Practicum in Social Studies Curriculum and Instructional Development
ศึกษา สํารวจและวิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา แหลงความรูและความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษาของทองถิ่น
ฝก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน
ข. วิชาเลือก
ปญหาสังคมกับการศึกษา
3(3-0)
Social Problems and Education
ศึกษา วิเคราะห และอภิปรายเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของปญหา
สังคมภาวการณและสาเหตุสําคัญของปญหาในสังคมตาง ๆ รวมทั้งวิธีการดําเนินงาน
ทางการศึกษาเพื่อการแกไขปญหาในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ

รหัสวิชา
1026615

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(3-0)
Strategies for Social Studies Instruction
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหรูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนสังคมศึกษาเชิง
ทฤษฎีจากการศึกษาคนควา และเชิงปฏิบตั ิที่ไดจากการสํารวจ การจัดการศึกษาของ
ทองถิ่น วิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี พัฒนาและออกแบบกลวิธีการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ไดจาก
การวิเคราะห สังเคราะห นํารูปแบบ กลวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลอง
ใชภาคสนาม ประเมินผลและปรับปรุงแกไข

1026925

การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2)
Workshops for Social Studies Teachers
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค ทักษะการสอน การออกแบบและผลิต
เอกสารประกอบหลักสูตร และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยเนน
การใชทรัพยากรในทองถิ่น

1046915

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
3(3-0)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in Social Studies
ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั
วิเคราะหและประเมินงานวิจยั ดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษาทั้งในและตางประเทศในดานหลักการวิจยั
วิธีดําเนินการ และผลของการวิจัย นําเสนอแนวคิดการประยุกตใชงานวิจยั ที่ผานการ
วิเคราะหเลือกสรร
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษาที่
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

1026915

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(1-4)
Special Problems in Social Studies Curriculum and Instruction
ศึกษา วิเคราะห ปญหาหรือแนวคิดใหม ๆ ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถิ่นและสังคม
นําเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น ดําเนินการศึกษา วิเคราะหหรือวิจยั เพื่อ
ตอบปญหา หรือสรางแนวคิดใหม ๆ นําเสนอผลงานและอภิปรายเพือ่ ประเมินผลงาน
รวมกัน

รหัสวิชา
1026945

1025106

1026306

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development in Special Areas
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกีย่ วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน
หรือสวนงานทีจ่ ัดการศึกษา
เพื่อ
กอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามที่ไดกาํ หนดไว
6. แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
ก. วิชาบังคับ
สารัตถะพลศึกษาสําหรับครู
3(3-0)
Physical Education Foundation for Teachers
ศึกษา วิเคราะหปรัชญาพลศึกษา ธรรมชาติ คุณคาและความสําคัญของ
การศึกษาพลศึกษา พัฒนาการกระบวนการเรียนรู และการแสวงหาความรูทางพล
ศึกษา อิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอการพลศึกษา การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ผล
ของการออกกําลังกายตอระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบหายใจ อาหารและการออกกําลังกาย เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือในหองปฏิบัตกิ าร
ดานสรีรวิทยา การออกกําลังกาย การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
แนวโนมของหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
3(1-4)
Practicum in Physical Education Curriculum and Instructional Development
ศึกษา สํารวจและวิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา แหลงความรูและความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา ฝกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
ภายใตการ
กํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน

รหัสวิชา
1026616

ข. วิชาเลือก
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการเรียนการสอนพลศึกษา
3(3-0)
Strategies for Physical Education Instruction
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหรูปแบบ วิธีและเทคนิคการสอนพลศึกษาเชิง
ทฤษฎีจากการศึกษาคนควาและเชิงปฏิบัติที่ไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาของ
ทองถิ่น วิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี พัฒนาและออกแบบกลวิธีการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ไดจาก
การวิเคราะห สังเคราะห นํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลองใช
ภาคสนาม ประเมินผลและปรับปรุงแกไข

4085301

จิตวิทยาการกีฬา
3(3-0)
Sports Psychology
การนําเอาหลักจิตวิทยาการกีฬามาประยุกตใชในการกีฬา การผอนคลายความ
วิตกกังวลกอนหรือขณะแขงขันกีฬา และเทคนิคการควบคุม ทฤษฎีแรงจูงใจในการ
เลนกีฬา จิตวิทยาสังคมในการกีฬา การสรางความสัมพันธในทีมและการเปนผูนํา

1046916

การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา 3(3-0)
Analysis of Curriculum and Instructional Research in Physical Education
ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั วิเคราะหและประเมินงานที่นาสนใจทั้ง
ในและตางประเทศ ในดานหลักการวิจยั วิธีดําเนินการและผลงานวิจัย นําเสนอ
แนวคิดการประยุกตในงานวิจัยที่ผานมาวิเคราะหเลือกสรร เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนพลศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

1026916

ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
3(1-4)
Special Problems in Physical Education Curriculum and Instruction
ศึกษา วิเคราะห ปญหาหรือแนวคิดใหม ๆ ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนพลศึกษาตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถิ่นและสังคม
นําเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น ดําเนินการศึกษาวิเคราะหหรือวิจยั เพื่อ
ตอบปญหาหรือสรางแนวคิดใหม ๆ นําเสนอผลงานและอภิปรายเพือ่ ประเมินผลงาน
รวมกัน

รหัสวิชา
1026946

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา3(150)
Internship in Curriculum and Instructional Development in Special Areas
การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกีย่ วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสวนงานที่จัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิด
ประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามที่ไดกําหนดไว
วิทยานิพนธ / ภาคนิพนธ

1026991

วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
ศึกษาและวิเคราะห รูปแบบการทําและเขียนวิทยานิพนธ กําหนดหัวขอ
วิทยานิพนธโดยเนนการสรางองคความรูเพื่อแกปญหาของทองถิ่น ดําเนินการเขียน
โครงการวิทยานิพนธ วิเคราะหวรรณคดีที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําวิทยานิพนธ เสนอ
ระเบียบวิธีการวิจัยและวิธีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
และขออนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธ
ดําเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาเครื่องมือที่จะใชสําหรับการทําวิทยานิพนธ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
นําเสนอขอมูลสําหรับเขียนวิทยานิพนธตออาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ
เขียนวิทยานิพนธตามขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและการวิเคราะห แลวนํา
ขอมูลมาสรุปผลและอภิปรายผล นําวิทยานิพนธเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อสอบปองกันวิทยานิพนธ
ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธภายหลังการสอบวิทยานิพนธแลว

1026992

ภาคนิพนธ
6 หนวยกิต
Term Paper
ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการทําและการเขียนภาคนิพนธ นําเสนอปญหา
การทําภาคนิพนธ โดยเนนการประยุกตองคความรูไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ เขียน
โครงการภาคนิพนธ วิเคราะหวรรณคดีที่เกี่ยวของกับเรือ่ งที่ศึกษา นําเสนอวิธีการและ
จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เขียนรายงานภาคนิพนธทไี่ ดศึกษา
และวิเคราะหขอมูลนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษากอนนําเสนอตอคณะกรรมการสอบ
ภาคนิพนธเพือ่ สอบปองกันภาคนิพนธ ปรับปรุงแกไขภายหลังการสอบแลว

รหัสวิชา
1555101

หมวดวิชาเสริม
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
3(2-2)
English for Graduate Students
ฝกทักษะ พืน้ ฐานในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ
เนนการอานและสรุปใจความสําคัญของบทคัดยอ และเอกสารทางวิชาการจากการฝก
เขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษ โดยสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส

4125101

คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
3(2-2)
Computer for Graduate Students
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการใชคอมพิวเตอร เนนทักษะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชและการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเนต ความรู
เบื้องตนในการใชโปรแกรมประยุกต ในการบริหารงาน

1014101

หลักการศึกษาและการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Education and Instruction
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา การศึกษากับศาสตรที่เกีย่ วของ เชน ปรัชญา
การศึกษาจิตวิทยาการศึกษา
ประวัตแิ ละแนวคิดที่มีอิทธิพลตอการศึกษาไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ ครูและผูบริหารกับการพัฒนา
ประเทศ องคกรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพหลักสูตรและแนวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับ
การจัดการเรียนการสอน ปญหาและแนวโนมการจัดและการบริหารการศึกษาของไทย

1035101

นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0)
Educational Innovation and Evaluation
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการ
วัดผลการเรียนการสอน กระบวนการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการเรียนการ
สอนการผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล หลักการวัดผลประเมินผล การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือการ
วัดผล ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับตาง ๆ ปญหา
และแนวทางการแกไขปญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

