
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน                       ระดับปริญญาโท 
 

 

1.  ชื่อหลักสูตร  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน 
Master of Education Program in Curriculum and Instruction 

 
2.  ชื่อปริญญา 

ช่ือเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน) 
  Master of Education (Curriculum and Instruction) 

 ช่ือยอ  :  ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
   M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 
3.  ปรัชญาของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน แผน ก (2) เปนหลักสูตรมุง
ผลิตนักวิชาการของทองถ่ินท่ีสามารถเปนผูนําในการวิจยัเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  และจัดการเรียนการสอน
ท้ังการศึกษาระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสามารถ
เช่ือมโยงศาสตรท่ีเปนสากลกับภูมิปญญาทองถ่ิน และภมิูปญญาไทยมาใชแกปญหา การพัฒนาหลักสูตร
และปญหาการจัดการเรียนการสอนของทองถ่ินได 

3.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน  แผน ข  เปนหลักสูตรมุงผลิต
นักวิชาการของทองถ่ินท่ีสามารถเปนผูนําในประยุกตใชองคความรูตาง ๆ  เพื่อพัฒนาหลักสูตร และ
จัดการเรียนการสอนท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  โดยสามารถเช่ือมโยงศาสตรท่ีเปนสากลกบัภูมิปญญาทองถ่ิน  และภูมิปญญาไทยมาใช
แกปญหาการพัฒนาหลักสูตรและปญหาการจัดการเรียนการสอนของทองถ่ินได 
 
4.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร  แผน ก (2) 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน  แผน ก(2)  มีวัตถุประสงคเพื่อผลิต

มหาบัณฑติดานหลักสูตรและการสอนท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี ้
4.1.1 เปนผูมีความรู ความสามารถ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ท่ีทําใหผูเรียนเกิดความใฝรูและอยูรวมกันอยางมีคุณธรรม 



4.1.2 สามารถเปนผูนําของทองถ่ินในการวิจยั เพื่อสรางองคความรูเกีย่วกับพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.1.3 มีคุณลักษณะและสมรรถภาพในการแสวงหาความรู สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาเพื่อการพัฒนาสาระ  และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง 

4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  แผน ข 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตร  แผน ข  มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตดาน
หลักสูตรและการสอนท่ีมีคุณลักษณะดังนี ้

4.2.1 เปนผูมีความรู ความสามารถ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทําใหผูเรียนเกิดการใฝรูและอยูรวมกนัอยางมีคุณธรรม 

4.2.2 สามารถเปนผูนําของทองถ่ินในการประยกุตใชองคความรูตาง ๆ   พัฒนางาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.2.3 มีคุณลักษณะและสมมรถภาพในการแสวงหาความรู  สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาเพื่อการพัฒนาสาระ  และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง 
 
5.  หลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร  ตองเรียนไมนอยกวา 45  หนวยกิต 

5.2 โครงสรางหลักสูตร  จัดไวเปน  2  แบบ  คือ 
แบบท่ี  1 แผน  ก (2) หมวดวิชาสัมพันธ   9  หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะดาน 24  หนวยกิต 
  บังคับ   6  หนวยกิต 
  เลือก 18  หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ 12  หนวยกิต 
 แผน  ข หมวดวิชาสัมพันธ   9  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะดาน 30  หนวยกิต 
   บังคับ   6  หนวยกิต 
   เลือก 24  หนวยกิต 
  ภาคนิพนธ   6  หนวยกิต 

 
 



แบบท่ี  2 แผน  ก (2) หมวดวิชาสัมพันธ   9  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะดาน 24  หนวยกิต 
   บังคับ   6  หนวยกิต 
   เลือก 18  หนวยกิต 
    เลือกเรียนจากรายวิชาท่ัวไป   6  หนวยกิต 
    เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงหน่ึง 12  หนวยกิต 
  วิทยานิพนธ 12  หนวยกิต 
 แผน  ข หมวดวิชาสัมพันธ   9  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะดาน 30  หนวยกิต 
   บังคับ   6  หนวยกิต 
   เลือก 24  หนวยกิต 
    เลือกเรียนจากรายวิชาท่ัวไป   9  หนวยกิต 
    เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงหน่ึง 12  หนวยกิต 
  ภาคนิพนธ   6  หนวยกิต 

5.3 การจัดการเรียนการสอน 
5.3.1 หมวดวิชาสัมพันธ   9  หนวยกิต 

1015117 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0) 
1045421 การวิจยัทางการศึกษา 3(3-0)  
1045105 สถิติเพื่อการวจิัย 3(3-0) 

5.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
วิชาบงัคับ 

1025300 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 
1026931 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2) 
 สําหรับทองถ่ิน 

วิชาเลือก 
แบบท่ี  1   แผน  ก (2)  เลือกเรียนไมนอยกวา 18  หนวยกิต 
 แผน  ข  เลือกเรียนไมนอยกวา 24  หนวยกิต 

1045422 การวิจยัในช้ันเรียน   3(2-2) 
1025301 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 
1035712 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(2-2) 
1036612 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2) 
1055203 การพัฒนาวินยัในการเรียน 3(3-0) 



1015208 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0) 
1015102 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 3(3-0) 
1025305 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2) 
1025306 การเรียนการสอนตามหลักศาสนา 3(2-2) 
1045423 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2) 
1025307 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรม 3(2-2) 
1026910 การศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4) 
1026940 การฝกภาคสนามเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(150) 

แบบท่ี 2 แผน  ก (2)   เลือกเรียนรายวิชาในแบบท่ี  1  ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
  เลือกเรียน  1 แขนงวิชา  ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 
 แผน  ข เลือกเรียนรายวิชาในแบบท่ี  1  ไมนอยกวา   9  หนวยกิต 
  เลือกเรียน  1  แขนงวิชา  ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 

1.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย 
วิชาบังคับ   6  หนวยกิต 

1025101 สารัตถะภาษาไทยสําหรับครู 3(3-0) 
1026301 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย 3(1-4) 

วิชาเลือก แผน  ก (2)  เรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 แผน  ข  เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต 

1026611 กลวิธีการเรียนการสอนภาษาไทย 3(3-0) 
1026921 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาไทย 3(2-2) 
1046911 การวิเคราะหงานวิจยัหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 
 ภาษาไทย 
1026911 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย 3(1-4) 
1026941 การฝกภาคสนามเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 3(150) 
 การเรียนการสอนภาษาไทย 

2.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
วิชาบังคับ   6  หนวยกิต 

1025102 สารัตถะภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0) 
1026302 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(1-4) 

วิชาเลือก แผน  ก (2)  เรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 แผน  ข  เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต 

1025202 ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0) 



1026612 กลวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0) 
1026922 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2) 
1046912 การวิเคราะหงานวิจยัหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 
 ภาษาอังกฤษ 
1026912 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4) 
 ภาษาอังกฤษ 
1026942 การฝกภาคสนามเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 3(150) 

   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

วิชาบงัคับ   6  หนวยกิต 
1025103 สารัตถะคณิตศาสตรสําหรับครู 3(3-0) 
1026303 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4) 
 คณิตศาสตร 

วิชาเลือก แผน  ก (2)  เรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 แผน  ข  เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต 

1026613 กลวิธีการเรียนการสอนคณติศาสตร 3(3-0) 
1026923 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูคณิตศาสตร 3(2-2) 
1049613 การวิเคราะหงานวิจยัหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 
 คณิตศาสตร 
1026913 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4) 
 คณิตศาสตร 
1026943 การฝกภาคสนามเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 3(150) 
 การเรียนการสอนคณติศาสตร   

4.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
วิชาบงัคับ   6  หนวยกิต 

1025104 สารัตถะวิทยาศาสตรสําหรับครู 3(3-0) 
1026304 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4) 
 วิทยาศาสตร 

วิชาเลือก แผน  ก (2)  เรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 แผน  ข  เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต 

1026614 กลวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 3(3-0) 
1026924 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูวิทยาศาสตร 3(2-2) 



1046914 การวิเคราะหงานวิจยัหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 
 วิทยาศาสตร 
1026914 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4) 
 วิทยาศาสตร 
1026944 การฝกภาคสนามเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 3(150) 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

5.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
วิชาบังคับ   6  หนวยกิต 

1025105 สารัตถะสังคมศึกษาสําหรับครู 3(3-0) 
1026305 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4) 
 สังคมศึกษา 

วิชาเลือก แผน  ก (2)  เรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 แผน  ข  เรียนไมนอยกวา 12  หนวยกิต 

1016905 ปญหาสังคมกับการศึกษา 3(3-0) 
1026615 กลวิธีการเรียนการสอนสังคมศึกษา 3(3-0) 
1026925 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0) 
1046915 การวิเคราะหงานวิจยัดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 
 สังคมศึกษา  
1026915 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(1-4) 
 สังคมศึกษา 
1026945 การฝกภาคสนามเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 3(150) 
 การเรียนการสอนสังคมศึกษา 

6.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา  
วิชาบังคับ   6  หนวยกิต 

1025106 สารัตถะพลศึกษาสําหรับครู 3(3-0) 
1026306 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา 3(1-4) 

วิชาเลือก แผน  ก (2)  เรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
 แผน  ข  เรียนไมนอยกวา   9  หนวยกิต 

1026616 กลวิธีการเรียนการสอนพลศึกษา 3(3-0) 
4085301 จิตวิทยาการกฬีา 3(3-0) 
1046916 การวิเคราะหงานวิจยัหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 
 พลศึกษา 



1026916 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา 3(1-4) 
1026946 การฝกภาคสนามเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 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 
นักศึกษาท้ังแผน  ก (2)  และแผน  ข  จะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ

และการใชคอมพิวเตอร ตามเกณฑของคะแนนมาตรฐานท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏแตละแหงกําหนด  โดยพิจารณาจากผลการสอบผูท่ีคะแนนตํ่ากวาเกณฑจะตองเรียนรายวิชา
ตอไปนี้โดยไมนับหนวยกิต 

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2) 
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต 3(2-2) 

 ขอกําหนดเฉพาะ 
ผูท่ีไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอน จะตองสอบผานความรูพื้นฐานทางการศึกษาใหไดตาม

เกณฑท่ีคณะกรรมการบัณฑติศึกษากําหนด  กรณีสอบไมผานเกณฑ  จะตองเรียนรายวิชาตอไปน้ี  โดย
ไมนับหนวยกติ 

1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู 3(3-0) 
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0) 
การสอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) 
นักศึกษาท้ังแผน  ก (2)  และแผน  ข  เม่ือเรียนรายวชิาตาง ๆ  ครบตามหลักสูตรจะตองสอบ

ประมวลผลความรูใหไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาสัมพันธ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1015117 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน    3(3-0) 

Educational Philosophy for Local Development 
ศึกษา  วเิคราะห  ปรัชญาการศึกษาตะวันตก  และตะวนัออก  โดยเฉพาะพุทธ

ปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน  วิเคราะหปญหาแนวโนมทาง
การศึกษาท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และแนวคิดการปฎิรูป
การศึกษาท่ีเนนกระบวนการการเรียนรู เพื่อความงอกงามตลอดชีวิต  ความเปนคนไทย
ท่ีสมบูรณ  การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรูอันเกดิจาก
การจัดสภาพแวดลอม  สังคม  ความคิด  ความเช่ือ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมแหลงความรู  ภูมิปญญา  ลักษณะและวถีิชีวิตของทองถ่ิน  เพื่อนํามา
ประยุกตใช ในการกําหนดแนวทางการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

 
1045421 การวิจัยทางการศึกษา      3(3-0) 
  Educational Research 

ทบทวนความหมาย  ประเภท  และระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  วิเคราะหความ
เท่ียงตรงของการวิจัยประเภทตาง  ๆ  การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทดลอง  
การสํารวจ  การศึกษารายกรณี  และการตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุ  ศึกษา
รูปแบบ  วิธีและกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  การเขียนโครงราง
วิจัยท่ีเนนตอบสนองความตองการและแกปญหาของทองถ่ิน  ฝกปฏิบัติเก็บขอมูล  การ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการศึกษา 

 
1045105 สถิติเพื่อการวิจัย       3(3-0) 
  Statistics  for  Research 

ศึกษาและวิเคราะหงานวิจยัทางการศึกษา  อภิปรายประเภทของขอมูล  วิธี
รวบรวมขอมูล  สมมติฐานและการทดสอบ  สถิติท่ีใชในการวิจยั  ครอบคลุมสถิติ
พื้นฐาน  สถิติอางอิง  ท้ังพาราเมตริก  และนอนพาราเมตริก  วิเคราะห  และอภิปราย
การเลือกใชสถิติเหมาะสมกบังานวิจยั  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจยัโดยใช
คอมพิวเตอร  และการแปลความหมายของขอมูลจากผลการวิเคราะห 



หมวดวิชาเฉพาะดาน 
  ก.  วิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1025300 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน    3(3-0) 
  Curriculum  and  Instructional  Development 

ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีหลักสูตร  อภปิรายปจจยั  และพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพล
ตอการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาการของรูปแบบและโครงสรางของหลักสูตรในระดับ
ตาง  ๆ  ของไทยและตางประเทศ  กลยุทธในการพฒันาหลักสูตรระยะยาว  และ
หลักสูตรระยะส้ันท่ีตอบสนองความตองการและความจําเปนของทองถ่ิน  การนํา
หลักสูตรไปใช  การจดัเตรียมเอกสารและวัสดหุลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  
สมรรถภาพของนักพัฒนาหลักสูตรและสมรรถภาพของผูสอน  วิเคราะหทฤษฎีการ
สอนและรูปแบบการสอนและกระบวนการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
โดยมีการผสมผสานสาระความรูดานตาง  ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกนัเพื่อการพัฒนา
ความเปนมนษุยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และเกิดการเรียนรูตอเนื่องตลอด
ชีวิต 

 
1026931 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับทองถ่ิน 3(2-2) 
  Seminar  on  Local  Curriculum  and  Instruction 

ศึกษา  คนควา  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกบัองคประกอบ  ปจจัย
ท่ีมีผลตอการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  วิเคราะหการจัดการศึกษาใน
ทองถ่ิน  ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  จัดสัมมนา
เพื่อวิพากษสภาพปจจุบันและปญหา  ระดมความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน สําหรับทองถ่ินรวมกับนักวิชาการและผูรูในทองถ่ินท้ัง
หลักสูตรระยะยาวและระยะส้ัน  ท้ังดานวิชาการและวิชาชีพท่ีเหมาะสมและทันสมัย  
ทันเหตกุารณ  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งท่ียั่งยืนสําหรับทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 



ข.  วิชาเลือกท่ัวไป 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1045422 การวิจัยในชั้นเรียน      3(2-2) 
  Classroom  Research 

ศึกษา  วิเคราะหรูปแบบและวิธีการวิจยัในช้ันเรียน  อภิปรายความสําคัญและ
กระบวนการวจิัยในช้ันเรียน  ฝกปฏิบัติการสังเกต  เก็บขอมูลเพื่อกําหนดปญหาวิจยัใน
ช้ันเรียน  พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาทางการศึกษา  ออกแบบและเขียน
เคาโครงการวิจัย  ดําเนนิการทดลองเก็บขอมูลวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล  
เขียนรายงานการวิจัย  นําเสนอและประเมินผลการวิจัย 

 
1025301 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน    3(3-0) 
  Curriculum  and  Instructional  Management 

ศึกษาหลักการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยเนนการบริหารงานดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอน  และการนิเทศการศึกษา  ศึกษาและวิเคราะห
องคประกอบตาง  ๆ  ท่ีสงผลตอการบริหารงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  
และการนิเทศการศึกษา  ระบบการบริหารจัดการ  ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  อภิปรายปญหาและแนวโนมใน
การบริหารงานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  กระบวนการประยุกตระบบนิเทศ
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  และสภาวะการจัดการศึกษา 

 
1035712 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา    3(2-2) 
  Information  Technology  for  Education 

ศึกษา  วิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา  รวมถึงการสรางและการนําเสนอขอมูล  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลเพื่อการบริหารการศึกษา  การวัดผลและ
ประเมินผล  การใชคอมพิวเตอรระบบอินเตอรเนตเพื่อการนําขอมูลสารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาประยุกตใช ในการพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

 
 
 
 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1036612 คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน    3(2-2) 
  Computer  for  Instruction 

ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนใน
รูปแบบมัลติมิเดียที่เหมาะสมกับระดับของผูเรียน  และรูปแบบการศึกษาในระบบตาง  
ๆ  ของทองถ่ิน  การใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนแหลงความรูสําหรับทองถ่ิน 

 

1055203 การพัฒนาวินยัในการเรียน     3(3-0) 
  Classroom  Discipline  Development 

ศึกษา  วิเคราะห  ความหมายและปญหาวนิัยนกัเรียน  ทฤษฎี  แนวคิด  และ
การประยกุตหลักการปรับพฤติกรรมในการพัฒนาวินยัในการเรียน  การสงเสริม
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  และการชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาทางการ
เรียน  การศึกษา  วเิคราะห  และนําเสนอกระบวนการปลูกฝงใหผูเรียนเปนบุคคลแหง
การเรียนรู  และกระบวนการพัฒนาใหเกดิชุมชนการเรียนรูท่ียั่งยนื 

 

1015208 การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม     3(3-0) 
  Ethics  and  Morals  Development 

ศึกษา  วเิคราะห  ปญหาดานคุณธรรม  จริยธรรมในสังคมและในทองถ่ิน  
อภิปรายกระบวนการสรางและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมท่ีพึงประสงค  แนว
ทางแกไขปญหาทางดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสถานศึกษา  และใน
ทองถ่ิน  การวิเคราะหระบบ  และออกแบบกิจกรรม  เพื่อสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
การสรางแบบประเมินระดับคุณธรรมและจริยธรรม 

 

1026102 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู     3(3-0) 
  Development  of  Learning  Society 

ศึกษา  วิเคราะห  อภิปรายเก่ียวกับสภาพและแนวโนมการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลกตามกระแสโลกาภวิัตน  ผลกระทบท่ีมีตอครอบครัวและชุมชน  ระบบการ
เรียนรูในสังคมยุคใหม  ลักษณะของสังคมแหงการเรียนรู  การสรางเครือขายการเรียนรู  
การเสริมสรางการเรียนรูของชุมชน  และการรวมพลังเพื่อการเรียนรู  กระบวนการ
เรียนรูเพื่อศึกษาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู  รวมท้ังบทบาทของโรงเรียนใน
การสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1025305 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   3(2-2) 
  Instruction for Thinking Process Development 

ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห  อภิปราย  ทฤษฎีตาง  ๆ  เกี่ยวกับการคิดและการ
พัฒนาสติปญญาท้ังของไทยและตางประเทศ  การสงเสริมทักษะกระบวนการคิดริเร่ิม
สรางสรรค  กระบวนการคิดแกปญหา  กระบวนการคิดอยางมีวจิารณญาณ  การ
ประเมินและการควบคุมการคิด  เทคนคิการจัดกระบวน  การเรียนรูเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด  ฝกปฏิบัติพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมกระบวนการคิด 

 

1025306 การเรียนการสอนตามหลักศาสนา     3(3-0) 
  Application of Religions Principles in Instruction 

ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห อภิปรายแนวคิดและหลักการในศาสนาตาง ๆ เนน
สวนท่ีเกีย่วของกับการเรียนการสอน สังเคราะหจดุมุงหมายของการพัฒนามนุษยตาม
หลักศาสนา แนวทางของศาสนาท่ีควรนํามาพัฒนาการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชหลักศาสนา 

 

1045423 วิจัยเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา   3(2-2) 
  Action  Research  for  School  Based  Curriculum  Development 

ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห  และสัมมนาเก่ียวกับวตัถุประสงค  นโยบาย  
หลักการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  การวางแผน  การ
ดําเนินการวิจยัปฏิบัติการเพือ่พัฒนา  หลักสูตรระดับสถานศึกษา 

 

1025307 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรม   3(2-2) 
  Curriculum  Development  and  Training  Techniques 

ศึกษา  วเิคราะห  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักการและเทคนิคของการ
ฝกอบรมสังเคราะหรูปแบบ  และเทคนคิการฝกอบรม  ฝกปฏิบัติการพัฒนาและใช
หลักสูตรฝกอบรม  ประเมินผลและรายงานการฝกอบรม 

 

1026910 การศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(1-4) 
  Independent  Study  in  Curriculum  and  Instruction 

ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  ปญหาและกรณีศึกษาท่ีนาสนใจทางดานหลักสูตร
และการเรียนการสอนและนํามาจัดทําโครงการพิเศษหรือรายงาน  ภายใตคําปรึกษา
แนะนําของอาจารย 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1026940 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(150) 
  Practicum  in  Curriculum  and  Instructional  Development 

ฝกปฏิบัติภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  และการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการวจิัยและพัฒนา 

 
  ก.  วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชา 
  1.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย 
  ก.  วิชาบังคับ 
1025101 สารัตถะภาษาไทยสําหรับครู     3(3-0) 
  Thai  Language  Foundation  for  Teachers 

ศึกษา  วิเคราะห  ทฤษฎี  เทคนิคและการพัฒนาการของการสอนภาษาและ
วรรณคดีไทย  หลักการใชภาษาวรรณคด ี  วัฒนธรรมทางภาษา  วจิารณเปรียบเทียบ
ภาษาและวรรณคดีไทย  ภาษากลางและภาษาถ่ิน  การพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน  
เขียน  วิธีสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางฟง  พดู  อาน  เขียน  วิเคราะหรวบรวมเน้ือหาสาระ
ภาษาไทยในหลักสูตรท่ีเปนปญหายากตอการเขาใจ  เพื่อศึกษา  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู  ทําความเขาใจเนื้อหาสาระเหลานี ้

 
1026301 ปฏิบตัิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย  3(1-4) 
  Practicum  in  Thai  Language  Curriculum  and  Instruction  Development 

ศึกษา  สํารวจ  และวิเคราะห  สภาพปจจบัุน  ปญหาแหลงความรูของทองถ่ิน  
และความตองการในการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยของทองถ่ิน  
ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถ่ิน  ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ข.  วิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1026611 กลวิธีการเรียนการสอนภาษาไทย     3(3-0) 
  Strategies  for  Thai  Language  Instruction 

ศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะหรูปแบบ  วิธีและเทคนิคการสอนภาษาไทยเชิง
ทฤษฎีจากการศึกษาคนควา  และเชิงปฏิบัติการท่ีไดจากการสํารวจ  การจัดการศึกษา
ของทองถ่ิน  วิเคราะหจุดเดนและขอจํากัดของแตละวิธี  พัฒนาและออกแบบกลวิธีการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  โดยอาศัยกรอบแนวคิดท่ีไดจาก
การวิเคราะห  สังเคราะห  นาํรูปแบบกลวธีิการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลองใช
ภาคสนาม  ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข 

 
1026921 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาไทย    3(2-2) 
  Workshops  for  Thai  Language  Teachers 

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค  ทักษะการสอน  การออกแบบและผลิต
เอกสารประกอบหลักสูตร  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาไทย  โดยเนนการใช
ทรัพยากรในทองถ่ิน 

 
1046911 การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย 3(3-0) 
  Analysis  of  Curriculum  and  Instruction  Research  in  Thai  Language 

ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั  วิเคราะหและประเมินงานวิจยัดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย  ในดานหลักการวจิัย  วิธีดําเนนิการและ
ผลงานของการวิจัย  นําเสนอแนวคิด  การประยกุตใชงานวิจยัท่ีผานการวิเคราะห  
เลือกสรร  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ทองถ่ิน 

 
1026911 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาไทย  3(1-4) 
  Special  Problems  in  Thai  Language  Curriculum  and  Instruction 

ศึกษา  วเิคราะห  ปญหาหรือแนวคิดใหม  ๆ  ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนภาษาไทยตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถ่ินและสังคม  
นําเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น  ดําเนินการศึกษา  วิเคราะหหรือวิจยัเพ่ือ
ตอบปญหา  หรือสรางแนวคิดใหม  ๆ    นําเสนอผลงานและอภิปรายเพื่อประเมินผล
งานรวมกนั 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 
1026941 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอนภาษาไทย     3(150) 
  Internship in  Curriculum and  Instructional  Development  in  Special  Areas 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนาม เกีย่วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน  หรือสวนงานท่ีจัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิด
ประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามท่ีไดกําหนดไว 

 
  2.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  ก.  วิชาบังคับ 
1025102 สารัตถะภาษาอังกฤษสําหรับครู     3(3-0) 
  English  Language  Foundation  for  Teachers 

ศึกษา  วิเคราะห  และอภิปรายหลักการใชภาษา  วรรณคด ี และวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา  การพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษ  วิเคราะหรวบรวม
เนื้อหาสาระในหลักสูตร  เปนปญหายากตอการทําความเขาใจ  เพื่อศึกษา  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความรู  ทําความเขาใจเนื้อหาสาระเหลานั้น 

 
1026302 ปฏิบตัิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(1-4) 
  Practicum in  English Language Curriculum and  Instructional  Development 

ศึกษา  สํารวจและวิเคราะห  สภาพปจจุบัน  ปญหา  แหลงความรูความตองการ
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของทองถ่ิน  ฝกปฏิบัตกิาร
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  
ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน 

 
  ข.  วิชาเลือก 
1025202 ภาษาศาสตรประยุกตในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  3(3-0) 
  Applied  Linguistics  in  English  Instruction 

ศึกษาหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีของภาษาศาสตรสาขาตาง  ๆ  ตลอดจน
ผลงานวิจัยในเร่ืองของหลักการ  โดยเนนเฉพาะหวัขอท่ีครูสอนภาษาอังกฤษสามารถ
นําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อการส่ือสาร 

 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1026612 กลวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0) 
  Strategies  for  English  Instruction 

ศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะหรูปแบบ  วิธีและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเชิง
ทฤษฎีจากการศึกษาคนควา  และเชิงปฏิบัติท่ีไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาของ
ทองถ่ิน  วิเคราะหจุดเดนและขอจํากดัของแตละวิธี  พัฒนาและออกแบบกลวิธีการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากการ
วิเคราะหและสังเคราะห  นํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนท่ีพัฒนาแลวไปทดลองใช
ภาคสนาม  ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข 

 
1026922 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูภาษาอังกฤษ   3(2-2) 
  Workshops  for  English  Teachers 

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค  ทักษะการสอน  การออกแบบและผลิต
เอกสารประกอบหลักสูตร  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเนนการใช
ทรัพยากรในทองถ่ิน 

 
1046912 การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษ       3(3-0) 
  Analysis  of  Curriculum  and  Instructional  Research  in  English  Language 

ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั  วิเคราะห  และประเมินงานวิจัยดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท้ังในและตางประเทศ  ในดานหลักการ
วิจัย  วิธีดําเนนิการ  และผลของการวิจยั  นําเสนอแนวคิดการประยกุตใชงานวจิัยท่ีผาน
การวิเคราะหเลือกสรร  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

 
1026912 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(1-4) 
  Special  Problems  in  English  Language  Curriculum  and  Instruction 

ศึกษา  วเิคราะห  ปญหาหรือแนวคิดใหม  ๆ  ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถ่ินและสังคม  
นาํเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น  ดําเนินการศึกษา  วิเคราะหหรือวิจยัเพ่ือ
ตอบปญหา  หรือสรางแนวคิดใหม  ๆ  นําเสนอผลงานและอภิปรายเพือ่ประเมินผลงาน
รวมกัน 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1026942 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
  ภาษาอังกฤษ       3(150) 
  Internship  in Curriculum and  Instructional  Development  in  Special  Areas 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนาม เกีย่วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน  หรือสวนงานท่ีจัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิด
ประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามท่ีไดกําหนดไว 

 
  3.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
  ก.  วิชาบังคับ 
1025103 สารัตถะคณิตศาสตรสําหรบัครู     3(3-0) 
  Mathematics  Foundation  for  Teachers 

ศึกษา  วเิคราะหปรัชญาคณิตศาสตร  ธรรมชาติและโครงสรางของ
คณิตศาสตร  กระบวนการแสวงหาความรูทางคณิตศาสตร  พัฒนาการของเนื้อหาสาระ
และกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร  วิเคราะห  รวบรวมเน้ือหาสาระ
คณิตศาสตรในหลักสูตรท่ีเปนปญหายากตอการทําความเขาใจ  เพื่อศึกษา  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความรูทําความเขาใจในเนื้อหาสาระเหลานั้น 

 
1026303 ปฏิบตัิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร 3(1-4) 
  Practicum  in  Mathematics  Curriculum  and  Instructional  Development 

ศึกษา  สํารวจ  และวิเคราะห  สภาพปจจุบัน  ปญหา  แหลงความรู  ความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณติศาสตรของทองถ่ิน  ฝก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถ่ิน ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ข.  วิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1026613 กลวิธีการเรียนการสอนคณิตศาสตร    3(3-0) 
  Strategies  for  Mathematics  Instruction 

ศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะหรูปแบบ  วิธีและเทคนิคการสอนคณิตศาสตรเชิง
ทฤษฎีการศึกษาคนควา  และเชิงปฏิบัติท่ีไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาของทองถ่ิน  
วิเคราะหจุดเดนขอจํากัดของแตละวิธี  พฒันาและออกแบบกลวิธีการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  โดยอาศยักรอบแนวคิดจากการวิเคราะหและ
สังเคราะห  นํารูปแบบกลวิธีการเรียนการสอนท่ีพฒันาแลวไปทดลองใชภาคสนาม  
ประเมินผลเพือ่ปรับปรุงแกไข 

 

1026923 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูคณิตศาสตร   3(2-2) 
  Workshops  for  Mathematics  Teachers 

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค ทักษะการสอน  การออกแบบและผลิต
เอกสารประกอบหลักสูตร  การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยเนนการใช
ทรัพยากรในทองถ่ิน 

 

1046913 การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร       3(3-0) 

  Analysis  of  Curriculum  and  Instructional  Research  in  Mathematics 
ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั  วิเคราะหและประเมินงานวิจยัดาน

หลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรท้ังในและตางประเทศ  ดานหลักการวจิัย  
วิธีดําเนนิการ  และผลของการวิจัย  นําเสนอแนวคิดการประยุกตใชงานวิจยัท่ีผานการ
วิเคราะห  เลือกสรร  เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

 

1026913 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร 3(1-4) 
  Special  Problems  in  Mathematics  Curriculum  and  Instruction 

ศึกษา  วเิคราะห  ปญหาหรือแนวคิดใหม  ๆ  ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถ่ินและสังคม  
นําเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น  ดําเนินการศึกษา  วิเคราะหหรือวิจยัเพ่ือ
ตอบปญหา  หรือสรางแนวคิดใหม  ๆ  นําเสนอผลงานและอภิปรายเพือ่ประเมินผลงาน
รวมกัน 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 
1026943 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

คณิตศาสตร       3(150) 
  Internship  in  Curriculum  and  Instructional  Development  in  Special  Areas 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคล ไปปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน  หรือสวนงานท่ีจัดการศึกษา  เพื่อ
กอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามท่ีไดกาํหนดไว 

 

  4.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
  ก.  วิชาบังคับ 
1025104 สารัตถะวิทยาศาสตรสําหรับครู     3(3-0) 
  Science  Foundation  for  Teachers 

ศึกษา  วิเคราะหประวัติ  ปรัชญา  ธรรมชาติและโครงสรางของวิทยาศาสตร  
การพัฒนาวิธีการเรียนรู  แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  การนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
พลังงานและส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับทองถ่ิน  วิเคราะหรวบรวมเนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตรในหลักสูตรท่ีเปนปญหายากตอการทําความเขาใจ  เพื่อศึกษา  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความรูทําความเขาใจเนื้อหาสาระเหลานัน้ 

1026304 ปฏิบตัิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 3(1-4) 
  Practicum  in  Science  Curriculum  and  Instructional  Development 

ศึกษา  สํารวจและวเิคราะห  สภาพปจจุบัน  ปญหา  แหลงความรู  และความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของทองถ่ิน  ฝก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถ่ิน  ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน 

  ข.  วิชาเลือก 
1026614 กลวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร    3(3-0) 
  Strategies  for  Science  Instruction 

ศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะหรูปแบบ  วิธีและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตรเชิง
ทฤษฎีจากการศึกษาคนควา  และเชิงปฏิบัติท่ีไดจากการสํารวจการจัดการศึกษาของ
ทองถ่ิน  วิเคราะหจุดเดนและขอจํากดัของแตละวิธี  พัฒนาและออกแบบกลวิธีการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  โดยอาศัยกรอบแนวคิดจากการ
วิเคราะหและสังเคราะห  นํารูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาแลวไปทดลองใช
ภาคสนาม  ประเมินผลและปรับปรุงแกไข 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1026924 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูวิทยาศาสตร   3(2-2) 
  Workshops  for  Science  Teachers 

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิคและทักษะการสอน  การออกแบบและผลิต
เอกสารประกอบหลักสูตร  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยเนนการใช
ทรัพยากรในทองถ่ิน 

 
1046914 การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตร       3(3-0) 
  Analysis  of  Curriculum  and  Instructional  Research  in  Science 

ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั  วิเคราะห  และประเมินงานวิจัยดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตรท้ังในและตางประเทศ  ในดานหลักการ
การวิจยั  วิธีดาํเนินการ  และผลของการวจิัย  นําเสนอแนวคิดการประยุกตใชงานวจิยัท่ี
ผานการวิเคราะหเลือกสรร  เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพทองถ่ิน 

 
1026914 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 3(1-4) 
  Special  Problems  in  Science  Curriculum  and  Instruction 

ศึกษา  วเิคราะหปญหาหรือแนวคิดใหม  ๆ  ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถ่ินและสังคม  
นาํเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น  ดําเนินการศึกษา  วิเคราะหหรือวิจยัเพ่ือ
ตอบปญหา  หรือสรางแนวคิดใหม  ๆ  นําเสนอผลงานและอภิปรายเพือ่ประเมินผลงาน
รวมกัน 

 
1026944 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตร       3(150) 
  Internship  in Curriculum  and Instructional  Development  in  Special  Areas 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกีย่วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน  หรือสวนงานท่ีจัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิด
ประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามท่ีกําหนดไว 

 
 



  5.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
  ก.  วิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1025105 สารัตถะสังคมศึกษาสําหรับครู     3(3-0) 
  Social  Studies  Foundation  for  Teachers 

ศึกษา  วเิคราะหปรัชญา  ธรรมชาติโครงสรางและเนื้อหาสาระของ
สังคมศาสตร  การพัฒนาวิธีการเรียนรูและแสวงหาความรูทางสังคมศาสตร  การ
ประยุกตเนื้อหาสาระทางสังคมศาสตรไปสูหลักสูตรสังคมศึกษา  ความเคล่ือนไหวและ
แนวโนมของวิชาสังคมศึกษา  วิเคราะหรวบรวมเน้ือหาสาระทางสังคมศึกษาใน
หลักสูตรท่ีเปนปญหายากตอการทําความเขาใจ  เพื่อศึกษา  อภิปรายแลกเปล่ียนความรู  
ทําความเขาใจในเนื้อหาสาระเหลานัน้ 

 
1026305 ปฏิบตัิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศกึษา 3(1-4) 
  Practicum  in  Social  Studies  Curriculum  and  Instructional  Development 

ศึกษา  สํารวจและวิเคราะห  สภาพปจจบัุน  ปญหา  แหลงความรูและความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษาของทองถ่ิน  ฝก
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถ่ิน  ภายใตการกํากับดูแลชวยเหลือของอาจารยผูสอน 

 
  ข.  วิชาเลือก 
1016905 ปญหาสังคมกบัการศึกษา      3(3-0) 
  Social  Problems  and  Education 

ศึกษา  วิเคราะห  และอภิปรายเกี่ยวกบัความหมายและขอบเขตของปญหา
สังคมภาวการณและสาเหตุสําคัญของปญหาในสังคมตาง  ๆ  รวมทั้งวิธีการดําเนนิงาน
ทางการศึกษาเพื่อการแกไขปญหาในระดบัทองถ่ินและระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1026615 กลวิธีการเรียนการสอนสังคมศึกษา    3(3-0) 
  Strategies  for  Social  Studies  Instruction 

ศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะหรูปแบบ  วธีิและเทคนิคการสอนสังคมศึกษาเชิง
ทฤษฎีจากการศึกษาคนควา  และเชิงปฏิบัติท่ีไดจากการสํารวจ  การจดัการศึกษาของ
ทองถ่ิน  วิเคราะหจุดเดนและขอจํากดัของแตละวิธี  พัฒนาและออกแบบกลวิธีการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  โดยอาศัยกรอบแนวคิดท่ีไดจาก
การวิเคราะห  สังเคราะห  นํารูปแบบ  กลวิธีการเรียนการสอนท่ีพัฒนาแลวไปทดลอง
ใชภาคสนาม  ประเมินผลและปรับปรุงแกไข 

 
1026925 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูสังคมศกึษา   3(2-2) 
  Workshops  for  Social  Studies  Teachers 

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางเทคนิค  ทักษะการสอน  การออกแบบและผลิต
เอกสารประกอบหลักสูตร  และการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนสังคมศึกษาโดยเนน
การใชทรัพยากรในทองถ่ิน 

 
1046915 การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

สังคมศึกษา       3(3-0) 
  Analysis  of  Curriculum  and  Instructional  Research  in  Social  Studies 

ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั  วิเคราะหและประเมินงานวิจยัดาน
หลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษาท้ังในและตางประเทศในดานหลักการวิจยั  
วิธีดําเนนิการ  และผลของการวิจัย    นําเสนอแนวคิดการประยุกตใชงานวิจยัท่ีผานการ
วิเคราะหเลือกสรร  เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษาท่ี
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

 
1026915 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศกึษา  3(1-4) 
  Special  Problems  in  Social  Studies  Curriculum  and  Instruction 

ศึกษา  วเิคราะห  ปญหาหรือแนวคิดใหม  ๆ  ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถ่ินและสังคม  
นําเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น  ดําเนินการศึกษา  วิเคราะหหรือวิจยัเพ่ือ
ตอบปญหา  หรือสรางแนวคิดใหม  ๆ  นําเสนอผลงานและอภิปรายเพือ่ประเมินผลงาน
รวมกัน 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 
1026945   การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

สังคมศึกษา       3(150) 
  Internship  in Curriculum  and  Instructional Development  in  Special  Areas 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกีย่วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน  หรือสวนงานท่ีจัดการศึกษา  เพื่อ
กอใหเกิดประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามท่ีไดกาํหนดไว 

 
  6.  แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา 
  ก.  วิชาบังคับ 
1025106 สารัตถะพลศึกษาสําหรับครู     3(3-0) 
  Physical  Education  Foundation  for  Teachers 

ศึกษา  วิเคราะหปรัชญาพลศึกษา  ธรรมชาติ  คุณคาและความสําคัญของ
การศึกษาพลศกึษา  พัฒนาการกระบวนการเรียนรู  และการแสวงหาความรูทางพล
ศึกษา  อิทธิพลตาง  ๆ  ท่ีมีตอการพลศึกษา  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก  ผล
ของการออกกาํลังกายตอระบบประสาท  ระบบกลามเนื้อ  ระบบไหลเวยีนโลหติ  
ระบบหายใจ  อาหารและการออกกําลังกาย  เทคนิคเกี่ยวกับเคร่ืองมือในหองปฏิบัตกิาร
ดานสรีรวิทยา  การออกกําลังกาย  การพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา
แนวโนมของหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา 

 
1026306 ปฏิบตัิการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา  3(1-4) 
  Practicum in Physical Education Curriculum and Instructional  Development 

ศึกษา  สํารวจและวิเคราะห  สภาพปจจบัุน  ปญหา  แหลงความรูและความ
ตองการในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา  ฝกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษาใหเหมาะสมกบัสภาพทองถ่ิน  ภายใตการ
กํากับดแูลชวยเหลือของอาจารยผูสอน 

 
 
 
 
 
 



  ข.  วิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1026616 กลวิธีการเรียนการสอนพลศึกษา     3(3-0) 
  Strategies  for  Physical  Education  Instruction 

ศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะหรูปแบบ  วิธีและเทคนคิการสอนพลศึกษาเชิง
ทฤษฎีจากการศึกษาคนควาและเชิงปฏิบัติท่ีไดจากการสํารวจการจดัการศึกษาของ
ทองถ่ิน  วิเคราะหจุดเดนและขอจํากดัของแตละวิธี  พัฒนาและออกแบบกลวิธีการ
เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  โดยอาศัยกรอบแนวคิดท่ีไดจาก
การวิเคราะห  สังเคราะห  นาํรูปแบบกลวธีิการเรียนการสอนที่พัฒนาแลวไปทดลองใช
ภาคสนาม  ประเมินผลและปรับปรุงแกไข 

 
4085301 จิตวิทยาการกีฬา      3(3-0) 
  Sports  Psychology 

การนําเอาหลักจิตวิทยาการกีฬามาประยุกตใชในการกฬีา  การผอนคลายความ
วิตกกังวลกอนหรือขณะแขงขันกีฬา  และเทคนิคการควบคุม  ทฤษฎีแรงจูงใจในการ
เลนกีฬา  จิตวทิยาสังคมในการกีฬา  การสรางความสัมพันธในทีมและการเปนผูนํา 

 
1046916 การวิเคราะหงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา 3(3-0) 
  Analysis  of Curriculum  and  Instructional  Research  in  Physical  Education 

ศึกษาเกณฑในการประเมินงานวิจยั  วเิคราะหและประเมินงานท่ีนาสนใจท้ัง
ในและตางประเทศ  ในดานหลักการวิจยั  วิธีดําเนินการและผลงานวิจัย  นําเสนอ
แนวคิดการประยุกตในงานวจิัยท่ีผานมาวิเคราะหเลือกสรร  เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนพลศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

 
1026916 ปญหาพิเศษดานหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา  3(1-4) 
  Special  Problems  in  Physical  Education  Curriculum  and  Instruction 

ศึกษา  วเิคราะห  ปญหาหรือแนวคิดใหม  ๆ  ดานหลักสูตรและการเรียนการ
สอนพลศึกษาตามความสนใจของผูเรียนและสภาพการณของทองถ่ินและสังคม  
นําเสนอโครงการศึกษาปญหาหรือแนวคิดนั้น  ดาํเนนิการศึกษาวิเคราะหหรือวิจยัเพื่อ
ตอบปญหาหรือสรางแนวคิดใหม  ๆ  นําเสนอผลงานและอภิปรายเพือ่ประเมินผลงาน
รวมกัน 

 



รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 
1026946 การฝกภาคสนามเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษา3(150) 
  Internship  in  Curriculum  and Instructional  Development  in  Special Areas 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละบุคคลไปปฏิบัติงานภาคสนามเกีย่วกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน  หรือสวนงานท่ีจัดการศึกษาเพื่อกอใหเกิด
ประสบการณดานหลักสูตรและการเรียนการสอนตามท่ีไดกําหนดไว 

 
วิทยานิพนธ / ภาคนพินธ 

 1026991 วิทยานิพนธ       12  หนวยกิต 
  Thesis 

ศึกษาและวิเคราะห  รูปแบบการทําและเขียนวิทยานิพนธ  กําหนดหัวขอ
วิทยานิพนธโดยเนนการสรางองคความรูเพื่อแกปญหาของทองถ่ิน   ดําเนนิการเขียน
โครงการวิทยานิพนธ  วิเคราะหวรรณคดท่ีีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะทําวิทยานิพนธ  เสนอ
ระเบียบวิธีการวิจัยและวิธีการพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือการวจิัย  และขออนุมัติโครงการ
วิทยานิพนธ 

ดําเนินการเก่ียวกับการพฒันาเคร่ืองมือท่ีจะใชสําหรับการทําวิทยานพินธ  
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูลสําหรับเขียนวิทยานพินธตออาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ   

เขียนวิทยานิพนธตามขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมและการวิเคราะห  แลวนํา
ขอมูลมาสรุปผลและอภิปรายผล  นําวิทยานิพนธเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ  
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อสอบปองกันวิทยานิพนธ  
ปรับปรุงแกไขวิทยานพินธภายหลังการสอบวิทยานพินธแลว 

 
1026992 ภาคนพินธ       6  หนวยกิต 
  Term  Paper 

ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการทําและการเขียนภาคนิพนธ  นําเสนอปญหา
การทําภาคนิพนธ  โดยเนนการประยุกตองคความรูไปพฒันางานท่ีรับผิดชอบ  เขียน
โครงการภาคนิพนธ  วิเคราะหวรรณคดีท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศึกษา  นําเสนอวิธีการและ
จัดเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  เขียนรายงานภาคนิพนธท่ีไดศึกษา
และวเิคราะหขอมูลนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษากอนนําเสนอตอคณะกรรมการสอบ
ภาคนิพนธเพือ่สอบปองกันภาคนิพนธ  ปรับปรุงแกไขภายหลังการสอบแลว 



หมวดวิชาเสริม 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต    3(2-2) 
  English  for  Graduate  Students 

ฝกทักษะ  พืน้ฐานในการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาอังกฤษ  
เนนการอานและสรุปใจความสําคัญของบทคัดยอ และเอกสารทางวิชาการจากการฝก
เขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษ  โดยส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 
4125101 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิต    3(2-2) 
  Computer  for  Graduate  Students 

ศึกษาความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  และการใชคอมพิวเตอร  เนนทักษะ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชและการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเนต  ความรู
เบ้ืองตนในการใชโปรแกรมประยุกต  ในการบริหารงาน 

 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู     3(3-0) 
  Principles  of  Education  and  Instruction 

แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับศาสนา  การศึกษากับศาสตรท่ีเกีย่วของ  เชน  ปรัชญา
การศึกษาจติวทิยาการศึกษา  ประวัตแิละแนวคิดท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาไทย  
พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ  ครูและผูบริหารกับการพัฒนา
ประเทศ  องคกรวิชาชีพและใบประกอบวิชาชีพหลักสูตรและแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอน  ปญหาและแนวโนมการจัดและการบริหารการศึกษาของไทย 

 
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา    3(3-0) 
  Educational  Innovation  and  Evaluation 

ความหมาย  ขอบขายและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและการ
วัดผลการเรียนการสอน  กระบวนการส่ือความหมาย  ส่ือและนวัตกรรมการเรียนการ
สอนการผลิตและการใชส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล  หลักการวัดผลประเมินผล  การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือการ
วัดผล  ระเบียบและการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับตาง  ๆ  ปญหา
และแนวทางการแกไขปญหาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

 


	1.  ชื่อหลักสูตร 
	ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน
	คำอธิบายรายวิชา
	หมวดวิชาสัมพันธ์


