
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
ปพุทธศักราช 2549 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษไทย  :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Doctor of  Philosophy Program in Curriculum and Instruction 

     
2.  ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็มภาษาไทย  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Doctor  of  Philosophy (Curriculum and Instruction) 
 ชื่อยอภาษาไทย  :  ปร..ด.(หลักสูตรและการสอน)    

ชื่อยอภาษาอังกฤษ :  Ph.D.  (Curriculum and Instruction)  
 

3.  หนวยงานรับผิดชอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด 
                                          ปทุมธานี 
 
4.  หลักการและเหตุผล 

นโยบายการศึกษาชาติในปจจุบัน ไดระบุไวอยางชัดเจนใหมีการผลักดันเกี่ยวกับเร่ือง     
การปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ  และทุกเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสัมฤทธ์ิผลเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ในการ
นี้จําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณในระดับนักพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการ
สอน   เพื ่อเปนผูนําในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน  ทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติอันนําไปสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อคุณภาพของผูเรียน ซ่ึงสงผลตอ
ความเจริญกาวหนา ของประเทศชาติ  นอกจากน้ีปจจุบันคุรุสภาไดกําหนดสาระความรู และ
สมรรถนะของผูประกอบอาชีพครูตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ  เพื่อเปน
หลักประกันแกสังคมวา  ผูประกอบอาชีพครู   จะเปนผูมีความรูความสามรถในการจัดการเรียนรู
ใหกับบุตรหลาน  และเปนผูมีคุณธรรมเหมาะสมกับการเปนปูชนียบุคคล 



 - 2 - 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ไดระบุวัตถุประสงคประการหน่ึงคือ     
ใหมหาวิทยาลัยจัดการศึกษา  สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงทําการสอนและวิจัย  และท่ีสําคัญ
ยิ่งคือผลิตครู  และสงเสริมวิทยฐานะครู  ประกอบกับผลการศึกษาความตองการเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง อันประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  
โดยสุมกลุมตัวอยางจากครูและบุคลลากรทางการศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  
ลพบุรี  ฉะเชิงเทรา  และจันทบุรีรวมจํานวน  250  คน  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
ตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน  คิดเปนรอยละ  70.6   

ดวยเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง  ซึ่งประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   และ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   ในพระบรม
ราชูปถัมภ    ไดตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองนี้ ประกอบกับมีขีดความสามารถดานศักยภาพเพียง
พอท่ีจะพัฒนาและเปดสอนหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอนได  ดังนั้น
จึงควรไดพัฒนาหลักสูตรรวมกันประสานรวมมือกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอนตอไป  เพื่อเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรอ่ืนๆ ในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดพัฒนาศักยภาพของตนใหเปนนักพัฒนาหลักสูตร
และการสอนมืออาชีพท่ีถึงพรอมดวยความรู    ความคิดริเร่ิมสรางสรรค   ทักษะและ มีจิตวิญญาณแหง
ความเปนผูนําทางดานหลักสูตรและการสอนอยางแทจริง 
 
5.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

5.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
 เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะเปนผูนํา  นักพัฒนาและนักวิจัยทาง 

ดานหลักสูตรและการสอน สามารถพัฒนาและสรางสรรคความรูใหมและเสริมสรางภูมิพลังปญญาของ
แผนดินใหกับสังคม  ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 

5.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   5.2.1  ผลิตดุษฎีบัณฑิตดานหลักสูตรและการสอน  ท่ีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
       5.2.2.  ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีเปนผูนํา  นักพัฒนา  และนักวิจัยทางดานหลักสูตรและการ
สอน  โดยสามารถชี้แนะพัฒนาสรางสรรคองคความรูใหม   
   5.2.3  ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีสามารถเสริมสรางภูมิพลังปญญาของแผนดินใหกับสังคม  
โดยกระบวนการทางการศึกษา 
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6.  กําหนดการเปดสอน   
 ดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ต้ังแตปการศึกษา  2549  เปนตนไป 
 
7.  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา 

ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
 7.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา หรือสาขาอ่ืนจาก

สถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  ในกรณีท่ีผูเขาศึกษาจบสาขาอ่ืน  
ตองจัดใหเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาเอกเพิ่มเติม  โดยไมนับหนวยกิต  และใหอยูในดุลพินจิของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 7.2  ในกรณีท่ีคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา  3.25  ตองมีประสบการณทางดานหลักสูตรและ
การสอน และการวิจัย  โดยมีคํารับรองจากผูบังคับบัญชา 
 7.3  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก(2) และหรือมีประสบการณในการวิจัย 
 7.4  ผูท่ีมีคุณสมบัติแตกตางไปจาก 7.2 – 7.3  ขางตนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะ
พิจารณารับเขาเปนรายกรณี 

7.5  กรณีนักศึกษาท่ีขาดความรูพื้นฐานทางวิชาเอก มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนวิชาปรับ           
พื้นฐานโดยไมนับหนวยกิต  และตองสอบใหผาน โดยมีผลการเรียนระดับ  S 

7.6  กรณีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผนการวิจัยท่ีนอยกวา 12  หนวยกิต  
มหาวิทยาลัยจัดใหเรียนวิชาวิทยาการวิจัย (Research Methodology) โดยไมนับหนวยกิตและตอง
สอบใหผาน  โดยมีผลการเรียนระดับ  S   
 
8.   การคัดเลือกผูเขาศึกษา   

8.1  หลักเกณฑการคัดเลือก 
 ในการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตามหลักสูตรแบบ 2 (2.1)ตามโครงสรางหลักสูตรใน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548 คือ
เปนแผนการศึกษาท่ีเปนการทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษาจากรายวิชาอีกไม
นอยกวา 12 หนวยกิต  การคัดเลือกพิจารณาจากส่ิงตอไปนี้ 

 8.1.1  ผลการเรียน ท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
8.1.2  หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยจากผูรับรอง 2 คน ซ่ึงประกอบดวย 

ผูรับรองท่ีเปนผูบังคับบัญชา และอาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยผูสอน หรืออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ อีก 1 คน 

8.2  สอบสัมภาษณ 
8.3  โครงการวิจัยเกีย่วกับหลักสูตรและการสอน 
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9.  ระบบการศึกษา   
ใชระบบทวิภาคโดย  1  ปการศึกษาแบงออกเปน  2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  ท้ังนี้มหาวิทยาลัยอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอน  
โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิจมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับการศึกษาภาคปกติซ่ึงเปน ไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  วาดวยการจัด
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  ซ่ึงนักศึกษาจะขอสอบวัดคุณสมบัติ ไดจะตองไดศึกษารายวิชาเอกบังคับแลว และ
ใหเปน  ไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัด
ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

12.2  นักศึกษาจะตองสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ  และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด       
ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีท่ีนักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ไดคะแนนอยางตํ่า  
500  คะแนน  หรือการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางอ่ืนท่ีเทียบเทา  นักศึกษาอาจไดรับการ
ยกเวนการสอบภาษา  โดยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนี้ 

12.3  นักศึกษาไดศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร และไดคะแนนเฉล่ียไม
ตํ่ากวา 3.00 

12.5  ผลงานวิทยานิพนธ  จะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมากล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ 

12.6  ท้ังนี้รายละเอียดการวัดผลอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  วาดวยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 



 - 5 - 

13. โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  เปนหลักสูตรแบบเรียนรายวิชา
ไมนอยกวา  12  หนวยกิต  และทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  36  หนวยกิต  ซ่ึงโครงสรางหลักสูตร 
มีจํานวน รวมท้ังส้ิน  60  หนวยกิต  ประกอบดวย 
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไมนับหนวยกติ 
  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      วิทยวิธีวิจยัข้ันสูง        3(2-2-5) 
       Advanced Research Methodology          
1047404     สถิติการศึกษาข้ันสูง      3(3-0-6) 

Advanced Statistics in Education          
1018604    สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปญญาของแผนดิน 3(2-2-5)  

         Seminar on Educational and Royal Wisdom         
 

13.3  หมวดวิชาเฉพาะดาน  15  หนวยกิต 
          13.3.1  วิชาบังคับ     9   หนวยกิต 

1027410 ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร     3(2-2-5) 
Theory and Design for Curriculum         

1027320 ทฤษฎีและการออกแบบการสอน      3(2-2-5) 
Theory and Design for Instruction                

1028601 สัมมนาวิจยัทางดานหลักสูตรและการสอน    3(2-2-5) 
Seminar on Research for Curriculum and Instruction    
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13.3.2  วิชาเลือก  เลือกไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
1027307  ยุทธศาสตรการคิด    
  Thinking Strategies   3(3-0-6) 
1047407  เทคนิคการสรางมาตรวัดทางการศึกษา 
  Educational Scaling Techniques   3(3-0-6) 
1048705  การวิจยัเชิงคุณภาพข้ันสูง   
  Advanced Qualitative Research  3(3-0-6) 
1048706  การวิจยัเชิงปริมาณข้ันสูง  
  Advanced Quantitative Research    3(3-0-6) 
1027510  กลยุทธการนิเทศทางการเรียนการสอนรวมสมัย  
  Strategy  in Contemporary Instructional Supervision 3(3-0-6) 
1068606        การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู   
        Knowledge Management and Learning Organization     3(3-0-6) 
1027611  สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Seminar on Information Technology  3(3-0-5)  
1028410  การวิเคราะหและการประเมินหลักสูตร 
  Analysis and Curriculum Evaluation 3(3-0-6) 
1047408  นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  Innovation for Educational Assessment 3(3-0-6) 
1027911  การศึกษาอิสระทางหลักสูตรและการสอน 
  Independent Study in Curriculum  and Instruction   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 
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  กรณีนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผนการวิจัยท่ีนอยกวา  12  หนวยกิตให
เรียนรายวิชาตอไปนี ้
1045204 วิทยาการวิจยั       3(2-2) 
  Research Methodology 
 
14.  แผนการจัดการศึกษา 

 

ปท่ี ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1 - ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 1  3(3-0-6)       

   (ไมนับหนวยกิต) 
  - วิทยวิธีวจิัยข้ันสูง                             3(2-2-5) 
- สถิติการศึกษาข้ันสูง                        3(3-0-6) 
- ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร   3(3-0-6) 
- วิชาเลือก 1                                       3(3-0-6) 
- วิชาปรับพื้นฐานวิชาเอก                   3(3-0-6) 
   (สําหรับผูจบสาขาอ่ืน และไมนับหนวยกิต) 
   

                                    รวม  12  หนวยกิต 

- ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎีบัณฑิต 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) 
   (สําหรับผูจบสาขาอ่ืน และไมนับหนวยกิต) 

รวม  12  หนวยกิต 
2 -  วิชาเลือก 3                                         3(3-0-6) 

-  การฝกปฏิบัติการดานหลักสูตรและการสอน       
   1  สัปดาห 
- วิชาปรับพื้นฐาน                               3(2-2-5) 
   (สําหรับผูจบสาขาอ่ืน และไมนับหนวยกิต) 

รวม  3 หนวยกิต 

-  วิทยานิพนธ  1                                   12 หนวยกิต 
 
 
 
 

รวม  12 หนวยกิต 
3 - วิทยานิพนธ 2                                12  หนวยกิต 

รวม  12 หนวยกิต 
วิทยานิพนธ 3                                      12  หนวยกิต 

รวม  12 หนวยกิต 
 
 
 
 
 



 - 8 - 

15.  คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    ไมนับหนวยกิต  
1557101  ภาษาอังกฤษสําหรับดุษฎบัีณฑิต 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 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  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    การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย    สถิติเพือ่
การวิจัย  การออกแบบงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 

 

1047404    สถิติทางการศึกษาข้ันสูง 3(3-0-6) 
        (Advanced  Statistics  in  Education)  
 ศึกษาวิเคราะหแนวคิด  หลักการและเทคนิคทางสถิติสหสัมพันธพหุคูณ  
สหสัมพันธ      คาโนนิคอล  การวิเคราะหองคประกอบ  การวิเคราะหความแปรปรวน  และการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม     ตัวแปรพหุนาม การวิเคราะหจําแนก การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ  
การวิเคราะหพหุระดับเพื่อการนําไปใชเปนเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูล 
 

1018604     สัมมนาการจัดการศึกษาและภูมิพลังปญญาของแผนดนิ 3(2-2-5) 
(Seminar on Education and Royal Wisdom)               

                     สัมมนาสถานการณปจจุบันและแนวโนมทางการศึกษา  กระบวนทัศนเร่ืองภูมิพลัง
ปญญาของแผนดิน  โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ  การประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา  ฟนฟูพลังการเรียนรู  การพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพสังคมทองถ่ิน  อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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3.  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)  
  ศึกษาวิเคราะห   สังเคราะหทางดานการสอน    ความสัมพันธระหวางทฤษฎี                
ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู การสอนและทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบการสอนการประยุกตใช 
 

1028601     สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
  (Seminar on Research for Curriculum and Instruction)   
  ศึกษาวิเคราะห อภิปรายปญหาสภาพการณปจจุบัน  แนวโนมทางดานหลักสูตรและการ
สอนการวิจัย ท้ังของไทยและตางประเทศ  โดยการแลกเปล่ียนเรียนรูในรูปแบบของการสัมมนา 
  

 วิชาเลือกไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
1027307     ยุทธศาสตรการคิด   3(3-0-6) 
   (Thinking Strategies)  
   ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎีการคิด กระบวนการคิดข้ันพื้นฐานและข้ันสูง  ท้ังท่ีเปน
สากลและแนวตะวันออก   การสังเคราะหรูปแบบการคิด   การออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
คิด  การประยุกต ใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการคิดของผูเรียน 
 

1047407     เทคนิคการสรางมาตรวัดทางการศึกษา 3(3-0-6) 
  (Educational Scaling Techniques)  
  ศึกษาหลักการ  วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือวัดตัวแปรทาง
พฤติกรรมศาสตร  เทคนิคตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล และการตีความหมายของขอมูล ตลอดจน 
ฝกปฏิบัติการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

1048705     การวิจัยเชิงคณุภาพขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Qualitative Research)  
  ศึกษาวิเคราะหปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบ 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  การออกแบบการวิจัย  การเลือกตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษา และ 
ฝกทักษะการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ   และการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การวิเคราะหและการแปลความหมายของขอมูลเชิงคุณภาพ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล   การเขียนรายงานการวิจัย   การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพกับวิธีการเชิงปริมาณ  
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1048706     การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง  3(3-0-6) 
  (Advanced Quantitative Research)  
  ศึกษาวิเคราะหปรัชญาแนวคิด  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยเชิงปริมาณ   ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย  การออกแบบการวิจัย การกําหนดขนาด
ตัวอยาง และสุมตัวอยาง ศึกษาและฝกทักษะการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอมูลการวิเคราะห   และการแปรความหมายของขอมูลเชิงปริมาณ   การใชสถิติข้ันสูง 
และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล  การเขียนรายงาน  การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณกับวิธีการเชิงคุณภาพ  
 

1027510    กลยุทธการนิเทศทางการเรียนการสอนรวมสมัย 3(3-0-6) 
  (Strategy  in Contemporary Instructional Supervision)  
  ศึกษาวิเคราะหปญหา  กระบวนทัศนใหมทางการนิเทศการเรียนการสอนและการ
จัดการเรียนรู  กลยุทธและกระบวนการนิเทศการทางการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู 
ในสภาพสังคมฐานความรูปจจุบัน  การวิจัยท่ีเกี่ยวของ  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

เคร่ืองมือและเกณฑการประเมินหลักสูตร  การวิเคราะหและสังเคราะหผลการประเมิน  เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1047408    นวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
         (Innovation for Educational Assessment )  
      ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา  กระบวนทัศนใหม
และนวัตกรรมทางการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอน  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของการ
พัฒนานวัตกรรมการวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนการสอน  การประยุกตใช 
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1027911    การศึกษาอิสระทางหลักสูตรและการสอน 3(3-2-5) 
  (Independent Study in Curriculum Instruction )   

ศึกษาคนควาเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ   ในหัวขอเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน 
ท่ีนักศึกษาสนใจเปนพิเศษภายใตคําแนะนําของอาจารย  และนําเสนอผลงานในท่ีประชุม 
 

1025300  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(3-0) 
        (Curriculum and Instruction Development) 

การศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรอภิปรายปจจัยและพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนา
หลักสูตร  พัฒนาการรูปแบบและโครงสรางของหลักสูตรในระดับตางๆ ของคนไทยและ
ตางประเทศ  กลยุกตในการพัฒนาหลักสูตรระยะยาว  และหลักสูตรระยะส้ันท่ีตอบสนองความ
ตองการและความจําเปนของทองถ่ิน  การนําหลักสูตรไปใช  การจัดเตรียมเอกสารและวัสดุ
หลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  สมรรถภาพของนักพัฒนาหลักสูตรและสมรรถภาพของผูสอน  
วิเคราะหทฤษฎีการสอนและรูปแบบการสอนและกระบวนการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  โดยมีการผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันเพื่อการพัฒนา
ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจสติปญญา  ความรูและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และเกิดการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต  
 

1035712 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2)  
  (Information Technology for Education Curriculum Development) 
 ศึกษาวิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา  รวมถึงการสรางและการนําเสนอขอมูล  การใชเทคโนโลยีเพื่อ
การทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารการศึกษา  การวัดและประเมินผล  การใชคอมพิวเตอรระบบอินเตอรเนต  เพื่อการนํา
ขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

1045423 วิจัยเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   3(2-2) 
  (Action Research for School - Based Curriculum Development) 
  ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห และสัมมนาเก่ียวกับวัตถุประสงค  นโยบาย  หลักการ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  การวางแผน  การดําเนินการวิจัยปฏิบัติการ   
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 

1045204 วิทยาการการวิจัย      3(2-2) 
  (Research  Methodology) 
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย  ประเภทการวิจัย  เทคนิคการวิจัยแบบตาง ๆ 
ข้ันตางๆ ข้ันตอน  กระบวนการและการออกแบบการวิจัย   การเขียนเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธ   
หรือ   ภาคนิพนธ  การสรางเคร่ืองมือ  ศึกษาสถิติเชิงอางอิงเพื่อการวิเคราะหขอมูล  ปฏิบัติการ
วิเคราะหขอมูล  และการเขียนรายงานการวิจัย  การประเมิน  สังเคราะห  และการนําผลการวิจัยไป
ใช  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับท่ีเกี่ยวของ 
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1028912    วิทยานิพนธ  36  หนวยกิต 
         วิทยานพินธ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอน 

  การวิจัยเปนรายบุคคลทางสาขาหลักสูตรและการสอนท่ีเปนการคนหาความรูใหม   
หรือเปนการสรางสรรควิชาชีพ  สาขาหลักสูตรและการสอน โดยการบูรณาการความรู  การนํา
ความรู  และประสบการณไปใชแกปญหา  ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  และ/
หรือการพัฒนาการวิจัยทางดานหลักสูตรและการสอน 

 
       การทําวิทยานิพนธแบงเปน 

  วิทยานิพนธ 1  จํานวน  12  หนวยกิต 
  การสรางหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ  โดยการจัดสัมมนาการสรางหัวขอ

วิทยานิพนธ  ผูเรียนแตละคนสรางหัวขอวิทยานิพนธ  นําเสนอความคิดรวบยอดท่ีเกี่ยวของ  
(Conceptual  Paper)  การวิพากษจากคณะกรรมการและผูทรงคุณวุฒิ  ผูเรียนพัฒนาเปนเคาโครง
วิทยานิพนธฉบับเต็มรูป  ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธท่ีมหาวิทยาลัย
แตงต้ัง  และสอบเคาโครงวิทยานิพนธไดในระดับผาน 

 

  วิทยานิพนธ 2  จํานวน  12  หนวยกิต 
  ผูเรียนสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย  ทําการเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล   

จนไดขอสรุปตามท่ีวางแผนไวในเคาโครงการวิจัย  โดยอยูภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ 

 

  วิทยานิพนธ 3  จํานวน  12  หนวยกิต 
  ผูเรียนเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับเตรียมสอบปากเปลา  ยื่นขอสอบตอมหาวิทยาลัย

โดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  สอบปากเปลาวิทยานิพนธ  ผูเรียน
ปรับปรุงแกไขเลมวิทยานิพนธตามท่ีคณะกรรมการสอบแนะนํา  ผูเรียนยื่นเสนอเลมวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณตอมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ     

 1.  การฝกปฏิบัติดานหลักสูตรและการสอน 
  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาดานความสามารถ  และทักษะทางการปฏิบัติงานดานหลักสูตร

และการสอน  ใชเวลาประมาณ  1  สัปดาหโดยการใหผูเรียนไดไปศึกษาดูงาน  และ/หรือปฏิบัติงาน
ในหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเสนอรายงานหรือแผนการจัดการโปรแกรมทางดานหลักสูตรและการ
สอน      นําแผนงานนั้นไปทดลองปฏิบัติในหนวยงาน 

2.  การศึกษาโพนทะเล 
 ผูเรียนอาจไปศึกษาดูงานตางประเทศ  โดยกําหนดวัตถุประสงคและประเด็นของ

การศึกษาใหเช่ือมโยงกับศาสตรสาขาหลักสูตรและการสอน  เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 
 


