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สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
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3. หนวยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี
4. หลักการและเหตุผล
นโยบายการศึกษาชาติในปจจุบัน ไดระบุไวอยางชัดเจนใหมีการผลักดันเกี่ยวกับเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ และทุกเขตพื้นที่การศึกษาใหสัมฤทธิ์ผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ในการ
นี้จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในระดับนักพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการ
สอน เพื่อ เปน ผูนํา ในการปฏิรูป หลัก สูต รและการเรีย นการสอน ทั้ง ในระดับ ทอ งถิ่น และ
ระดับ ชาติอันนําไปสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อคุณภาพของผูเรียน ซึ่งสงผลตอ
นอกจากนี้ปจจุบันคุรุสภาไดกําหนดสาระความรู และ
ความเจริญกาวหนา ของประเทศชาติ
สมรรถนะของผู ป ระกอบอาชี พ ครู ต ามมาตรฐานความรู แ ละประสบการณ วิ ช าชี พ เพื่ อ เป น
หลักประกันแกสังคมวา ผูประกอบอาชีพครู จะเปนผูมีความรูความสามรถในการจัดการเรียนรู
ใหกับบุตรหลาน และเปนผูมีคุณธรรมเหมาะสมกับการเปนปูชนียบุคคล

-2พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดระบุวัตถุประสงคประการหนึ่งคือ
ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอนและวิจัย และที่สําคัญ
ยิ่งคือผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู ประกอบกับผลการศึกษาความตองการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง อันประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
โดยสุมกลุมตัวอยางจากครูและบุคลลากรทางการศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี ฉะเชิง เทรา และจัน ทบุรีร วมจํา นวน 250 คน พบวา กลุม ตัว อยา งสว นใหญมีค วาม
ตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน คิดเปนรอยละ 70.6
ดวยเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ซึ่งประกอบดวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ ประกอบกับมีขีดความสามารถดานศักยภาพเพียง
พอที่จะพัฒนาและเปดสอนหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนได ดังนั้น
จึงควรไดพัฒนาหลักสูตรรวมกันประสานรวมมือกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาหลั ก สู ต รและการสอนต อ ไป เพื่ อ เป ด โอกาสให ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ในหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดพัฒนาศักยภาพของตนใหเปนนักพัฒนาหลักสูตร
และการสอนมืออาชีพที่ถึงพรอมดวยความรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค ทักษะและ มีจิตวิญญาณแหง
ความเปนผูนําทางดานหลักสูตรและการสอนอยางแทจริง
5. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
5.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่มุงเนนดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเปนผูนํา นักพัฒนาและนักวิจัยทาง
ดานหลักสูตรและการสอน สามารถพัฒนาและสรางสรรคความรูใหมและเสริมสรางภูมิพลังปญญาของ
แผนดินใหกับสังคม ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
5.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
5.2.1 ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตดานหลักสูตรและการสอน ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5.2.2. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เปนผูนํา นักพัฒนา และนักวิจัยทางดานหลักสูตรและการ
สอน โดยสามารถชี้แนะพัฒนาสรางสรรคองคความรูใหม
5.2.3 ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถเสริมสรางภูมิพลังปญญาของแผนดินใหกับสังคม
โดยกระบวนการทางการศึกษา

-36. กําหนดการเปดสอน
ดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
7. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
7.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา หรือสาขาอื่นจาก
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในกรณีที่ผูเขาศึกษาจบสาขาอื่น
ตองจัดใหเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอกเพิ่มเติม โดยไมนับหนวยกิต และใหอยูใ นดุลพินจิ ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
7.2 ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.25 ตองมีประสบการณทางดานหลักสูตรและ
การสอน และการวิจัย โดยมีคํารับรองจากผูบังคับบัญชา
7.3 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก(2) และหรือมีประสบการณในการวิจัย
7.4 ผูที่มีคุณสมบัติแตกตางไปจาก 7.2 – 7.3 ขางตนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะ
พิจารณารับเขาเปนรายกรณี
7.5 กรณีนักศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานทางวิชาเอก มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนวิชาปรับ
พื้นฐานโดยไมนับหนวยกิต และตองสอบใหผาน โดยมีผลการเรียนระดับ S
7.6 กรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผนการวิจัยที่นอยกวา 12 หนวยกิต
มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนวิชาวิทยาการวิจัย (Research Methodology) โดยไมนับหนวยกิตและตอง
สอบใหผาน โดยมีผลการเรียนระดับ S
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
8.1 หลักเกณฑการคัดเลือก
ในการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตามหลักสูตรแบบ 2 (2.1)ตามโครงสรางหลักสูตรใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 คือ
เปนแผนการศึกษาที่เปนการทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษาจากรายวิชาอีกไม
นอยกวา 12 หนวยกิต การคัดเลือกพิจารณาจากสิ่งตอไปนี้
8.1.1 ผลการเรียน ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
8.1.2 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยจากผูรับรอง 2 คน ซึ่งประกอบดวย
ผู รั บ รองที่ เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และอาจารย ที่ ป รึ ก ษาหรื อ อาจารย ผู ส อน หรื อ อาจารย ผู ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ อีก 1 คน
8.2 สอบสัมภาษณ
8.3 โครงการวิจัยเกีย่ วกับหลักสูตรและการสอน

-49. ระบบการศึกษา
ใชระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอน
โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิจมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับการศึกษาภาคปกติซึ่งเปน ไป
ตามข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ว า ด ว ยการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. ระยะเวลาศึกษา
ใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 6 ปการศึกษา
11. การลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน เปนหลักสูตรแบบเรียนรายวิชา
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต
12. เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
12.1 นักศึกษาตองสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ใหผานกอนลงทะเบียน
ทําวิทยานิพนธ ซึ่งนักศึกษาจะขอสอบวัดคุณสมบัติ ไดจะตองไดศึกษารายวิชาเอกบังคับแลว และ
ให เ ป น ไปตามข อบัง คั บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ จั ง หวั ด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12.2 นักศึกษาจะตองสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ไดคะแนนอยางต่ํา
500 คะแนน หรือการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางอื่นที่เทียบเทา นักศึกษาอาจไดรับการ
ยกเวนการสอบภาษา โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนี้
12.3 นักศึกษาไดศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และไดคะแนนเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 3.00
12.5 ผลงานวิทยานิพนธ จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมากลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ
12.6
ทั้งนี้รายละเอียดการวัดผลอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว า ด ว ยการจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

-513. โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน เปนหลักสูตรแบบเรียนรายวิชา
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต ซึ่งโครงสรางหลักสูตร
มีจํานวน รวมทั้งสิ้น 60 หนวยกิต ประกอบดวย
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
หมวดวิชาสัมพันธ
9
หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะดาน
15
หนวยกิต
- วิชาบังคับ
6
หนวยกิต
- วิชาเลือก
6
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
13.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 1
1557102 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
Professional English for Graduates II
13.2 หมวดวิชาสัมพันธ 9 หนวยกิต
1047705
วิทยวิธีวิจยั ขั้นสูง
Advanced Research Methodology
1047404
สถิติการศึกษาขั้นสูง
Advanced Statistics in Education
1018604
สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปญญาของแผนดิน
Seminar on Educational and Royal Wisdom
13.3 หมวดวิชาเฉพาะดาน 15 หนวยกิต
13.3.1 วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
1027410
ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร
Theory and Design for Curriculum
1027320
ทฤษฎีและการออกแบบการสอน
Theory and Design for Instruction
1028601
สัมมนาวิจยั ทางดานหลักสูตรและการสอน
Seminar on Research for Curriculum and Instruction

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1027307
1047407
1048705
1048706
1027510
1068606
1027611
1028410
1047408
1027911

13.3.2 วิชาเลือก เลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ยุทธศาสตรการคิด
Thinking Strategies
เทคนิคการสรางมาตรวัดทางการศึกษา
Educational Scaling Techniques
การวิจยั เชิงคุณภาพขัน้ สูง
Advanced Qualitative Research
การวิจยั เชิงปริมาณขั้นสูง
Advanced Quantitative Research
กลยุทธการนิเทศทางการเรียนการสอนรวมสมัย
Strategy in Contemporary Instructional Supervision
การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู
Knowledge Management and Learning Organization
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Seminar on Information Technology
การวิเคราะหและการประเมินหลักสูตร
Analysis and Curriculum Evaluation
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา
Innovation for Educational Assessment
การศึกษาอิสระทางหลักสูตรและการสอน
Independent Study in Curriculum and Instruction

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-5)

13.4 1028912 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
13.5 รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก
1025300
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0)
Curriculum and Instruction Development
1035712
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Information Technology for Education Curriculum Development
1045423
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3(2-2)
Action Research for school Based Curriculum Development

-7กรณีนกั ศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผนการวิจัยทีน่ อยกวา 12 หนวยกิตให
เรียนรายวิชาตอไปนี้
1045204
วิทยาการวิจยั
3(2-2)
Research Methodology
14. แผนการจัดการศึกษา
ปที่
ภาคเรียนที่ 1
1 - ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 1 3(3-0-6)
(ไมนับหนวยกิต)
- วิทยวิธีวจิ ัยขั้นสูง
3(2-2-5)
- สถิติการศึกษาขั้นสูง
3(3-0-6)
- ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร 3(3-0-6)
- วิชาเลือก 1
3(3-0-6)
- วิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก
3(3-0-6)
(สําหรับผูจบสาขาอื่น และไมนับหนวยกิต)

2

3

ภาคเรียนที่ 2
- ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบณ
ั ฑิต 2
3(3-0-6)
(ไมนับหนวยกิต)
- สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)
- สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปญญาของ
แผนดิน
3(2-2-5)
- ทฤษฎีและการออกแบบการสอน
3(2-2-5)
- วิชาเลือก 2
3(3-0-6)
- วิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก
3(2-2-5)
(สําหรับผูจบสาขาอื่น และไมนับหนวยกิต)
รวม 12 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
- วิชาเลือก 3
3(3-0-6) - วิทยานิพนธ 1
- การฝกปฏิบัติการดานหลักสูตรและการสอน
1 สัปดาห
- วิชาปรับพื้นฐาน
3(2-2-5)
(สําหรับผูจบสาขาอื่น และไมนับหนวยกิต)
รวม 3 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต
- วิทยานิพนธ 2
12 หนวยกิต วิทยานิพนธ 3
12 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต
รวม 12 หนวยกิต

-815. คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต
1557101
ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1
3(3-0-6)
Professional English for Graduates 1
การสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกดุษฎีบัณฑิต เทียบเทา IELTS
หรือTOEFL เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกผูเรียนโดยการเสริมทักษะและความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ไดแก การพูด การฟง การอานการสรุปสาระสําคัญจากการบรรยาย และการเขียน
เพื่อการนําเสนอ
1557102

ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 2
3(3-0-6)
Professional English for Graduates II
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ศึกษา
ตอเนื่องจาก 1557101 ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1
2. หมวดวิชาสัมพันธ 9 หนวยกิต
1047705
วิทยวิธีวิจัยขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Research Methodology)
หลักการวิจัย ประเภทวิจัย แบบแผนวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง
คุณภาพแบบมีสวนรวม การวิเคราะหเชิงอภิมาณ การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย สถิตเิ พือ่
การวิจัย การออกแบบงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต
1047404

สถิติทางการศึกษาขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Statistics in Education)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ นวคิ ด หลั ก การและเทคนิ ค ทางสถิ ติ ส หสั ม พั น ธ พ หุ คู ณ
สหสัมพันธ คาโนนิคอล การวิเคราะหองคประกอบ การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม ตัวแปรพหุนาม การวิเคราะหจําแนก การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ
การวิเคราะหพหุระดับเพื่อการนําไปใชเปนเครื่องมือวิเคราะหขอมูล
1018604

สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปญญาของแผนดิน
3(2-2-5)
(Seminar on Education and Royal Wisdom)
สัมมนาสถานการณปจจุบันและแนวโนมทางการศึกษา กระบวนทัศนเรื่องภูมิพลัง
ปญญาของแผนดิน โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ การประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา ฟนฟูพลังการเรียนรู การพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพสังคมทองถิ่น อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

-93. หมวดวิชาเฉพาะดาน 15 หนวยกิต
1027410 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร
3(2-2-5)
( Theory and Design for Curriculum)
ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหทฤษฎีทางดานหลักสูตร ความสัมพันธระหวางทฤษฎี
หลักสูตรและทฤษฎีทางการศึกษา การออกแบบหลักสูตรและการใชหลักสูตร การประยุกตใช
1027320

ทฤษฎีและการออกแบบการสอน
3(2-2-5)
(Theory and Design for Instruction)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห สั ง เคราะห ท างด า นการสอน ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู การสอนและทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบการสอนการประยุกตใช
1028601

สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
3(2-2-5)
(Seminar on Research for Curriculum and Instruction)
ศึกษาวิเคราะห อภิปรายปญหาสภาพการณปจจุบัน แนวโนมทางดานหลักสูตรและการ
สอนการวิจัย ทั้งของไทยและตางประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบของการสัมมนา

วิชาเลือกไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
1027307 ยุทธศาสตรการคิด
3(3-0-6)
(Thinking Strategies)
ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีการคิด กระบวนการคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ทั้งที่เปน
สากลและแนวตะวันออก การสังเคราะหรูปแบบการคิด การออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
คิด การประยุกต ใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการคิดของผูเรียน
1047407

เทคนิคการสรางมาตรวัดทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Scaling Techniques)
ศึก ษาหลั ก การ วิ ธ ีก ารสรา งและตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมือ วัด ตั ว แปรทาง
พฤติกรรมศาสตร เทคนิคตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล และการตีความหมายของขอมูล ตลอดจน
ฝกปฏิบัติการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

1048705

การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Qualitative Research)
ศึกษาวิเคราะหปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา และ
ฝกทักษะการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ และการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การวิเคราะหและการแปลความหมายของขอมูลเชิงคุณภาพ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพกับวิธีการเชิงปริมาณ

- 10 1048706

การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Quantitative Research)
ศึกษาวิเคราะหปรัชญาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การกําหนดขนาด
ตัวอยาง และสุมตัวอยาง ศึกษาและฝกทักษะการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิเคราะห และการแปรความหมายของขอมูลเชิงปริมาณ การใชสถิติขั้นสูง
และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ
1027510

กลยุทธการนิเทศทางการเรียนการสอนรวมสมัย
3(3-0-6)
(Strategy in Contemporary Instructional Supervision)
ศึกษาวิเคราะหปญหา กระบวนทัศนใหมทางการนิเทศการเรียนการสอนและการ
จัดการเรี ยนรู กลยุทธและกระบวนการนิเทศการทางการเรียนการสอนและการจั ดการเรีย นรู
ในสภาพสังคมฐานความรูปจจุบัน การวิจัยที่เกี่ยวของ สังเคราะหและประยุกตใชในสถานศึกษา
1068606

การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู
3(3-0-6)
(Knowledge Management and Learning Organization)
ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห มโนทัศเกี่ยวกับความรู และทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรการ
เรียนรู การสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู สรางองคความรู บริหารจัดการความรู เพื่อประโยชน
ทางการศึกษา

1027611

การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Seminar on Information Technology)
ศึกษาคนควาหาความรู วิเคราะหและออกแบบนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานหลักสูตรและการสอน การศึกษาทางไกล การเผยแพรนวัตกรรม โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
รูปแบบของการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานหลักสูตรและการสอน
1028410

การวิเคราะหและการประเมินหลักสูตร
3(3-0-6)
(Analysis and Curriculum Evaluation)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการวิเคราะหหลักสูตร การประเมินหลักสูตร การสราง
เครื่องมือและเกณฑการประเมินหลักสูตร การวิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมิน เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
1047408

นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Innovation for Educational Assessment )
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา กระบวนทัศนใหม
และนวัตกรรมทางการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอน งานวิจัยที่เกี่ยวของการ
พัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอน การประยุกตใช
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การศึกษาอิสระทางหลักสูตรและการสอน
3(3-2-5)
(Independent Study in Curriculum Instruction )
ศึกษาคนควา เชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ ในหัว ข อเกี่ย วกับหลั ก สูตรและการสอน
ที่นักศึกษาสนใจเปนพิเศษภายใตคําแนะนําของอาจารย และนําเสนอผลงานในที่ประชุม

1025300

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3(3-0)
(Curriculum and Instruction Development)
การศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรอภิปรายปจจัยและพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
หลั ก สู ต ร พั ฒ นาการรู ป แบบและโครงสร า งของหลั ก สู ต รในระดั บ ต า งๆ ของคนไทยและ
ตางประเทศ กลยุกตในการพัฒนาหลักสูตรระยะยาว และหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความ
ต อ งการและความจํ า เป น ของท อ งถิ่ น การนํ า หลั ก สู ต รไปใช การจั ด เตรี ย มเอกสารและวั ส ดุ
หลักสูตร การประเมินหลักสูตร สมรรถภาพของนักพัฒนาหลักสูตรและสมรรถภาพของผูสอน
วิเ คราะหทฤษฎี ก ารสอนและรู ป แบบการสอนและกระบวนการเรี ยนการสอนที่ยึด ผูเ รี ย นเป น
ศูนยกลาง โดยมีการผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันเพื่อการพัฒนา
ความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจสติปญญา ความรูและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และเกิดการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
1035712

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
(Information Technology for Education Curriculum Development)
ศึ ก ษาวิ เ คราะห ก ารใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา รวมถึงการสรางและการนําเสนอขอมูล การใชเทคโนโลยีเพื่อ
การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล การใชคอมพิวเตอรระบบอินเตอรเนต เพื่อการนํา
ขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1045423

วิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3(2-2)
(Action Research for School - Based Curriculum Development)
ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และสัมมนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค นโยบาย หลักการ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวางแผน การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา
1045204

วิทยาการการวิจัย
3(2-2)
(Research Methodology)
ความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบตาง ๆ
ขั้นตางๆ ขั้นตอน กระบวนการและการออกแบบการวิจัย การเขียนเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธ
หรือ ภาคนิพนธ การสรางเครื่องมือ ศึกษาสถิติเชิงอางอิงเพื่อการวิเคราะหขอมูล ปฏิบัติการ
วิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน สังเคราะห และการนําผลการวิจัยไป
ใช เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับที่เกี่ยวของ
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วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน
การวิจัยเปนรายบุคคลทางสาขาหลักสูตรและการสอนที่เปนการคนหาความรูใหม
หรือเปนการสรางสรรควิชาชีพ สาขาหลักสูตรและการสอน โดยการบูร ณาการความรู การนํา
ความรู และประสบการณไปใชแกปญหา ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรและการสอน และ/
หรือการพัฒนาการวิจัยทางดานหลักสูตรและการสอน
การทําวิทยานิพนธแบงเปน
วิทยานิพนธ 1 จํานวน 12 หนวยกิต
การสร า งหั ว ข อ และเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ โดยการจั ด สั ม มนาการสร า งหั ว ข อ
วิ ท ยานิ พ นธ ผู เ รี ย นแต ล ะคนสร า งหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ นํ า เสนอความคิ ด รวบยอดที่ เ กี่ ย วข อ ง
(Conceptual Paper) การวิพากษจากคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ ผูเรียนพัฒนาเปนเคาโครง
วิทยานิพนธฉบับเต็มรูป ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้ง และสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดในระดับผาน
วิทยานิพนธ 2 จํานวน 12 หนวยกิต
ผูเรียนสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ทําการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมู ล
จนไดขอสรุปตามที่วางแผนไวในเคาโครงการวิจัย โดยอยูภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ 3 จํานวน 12 หนวยกิต
ผูเรียนเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับเตรียมสอบปากเปลา ยื่นขอสอบตอมหาวิทยาลัย
โดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ สอบปากเปลาวิทยานิพนธ ผูเรียน
ปรับปรุงแกไขเลมวิทยานิพนธตามที่คณะกรรมการสอบแนะนํา ผูเรียนยื่นเสนอเลมวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณตอมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
1. การฝกปฏิบัติดานหลักสูตรและการสอน
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาดานความสามารถ และทักษะทางการปฏิบัติงานดานหลักสูตร
และการสอน ใชเวลาประมาณ 1 สัปดาหโดยการใหผูเรียนไดไปศึกษาดูงาน และ/หรือปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่เกี่ยวของและเสนอรายงานหรือแผนการจัดการโปรแกรมทางดานหลักสูตรและการ
สอน นําแผนงานนั้นไปทดลองปฏิบัติในหนวยงาน
2. การศึกษาโพนทะเล
ผู เ รี ย นอาจไปศึ ก ษาดู ง านต า งประเทศ โดยกํา หนดวั ตถุ ป ระสงคแ ละประเด็น ของ
การศึกษาใหเชื่อมโยงกับศาสตรสาขาหลักสูตรและการสอน เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ

