
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
คณะ   : ครุศาสตร์  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Curriculum and Instruction 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
ชื่อย่อ  : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Curriculum and Instruction) 
ชื่อย่อ  : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 

 
3. วิชาเอก  ไม่มี 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  



เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2549 
(ภาคผนวก  ก) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 
(ภาคผนวก ข) 

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 
 
 

องค์ประกอบของหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 

(หน่วยกิต) 
แผน ข 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน ไม่นับหน่วยกิต  ไม่นับหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 27 
   3.1 วิชาบังคับ (6) (6) 
   3.2 วิชาเลือก (15) (21) 
4. วิทยานิพนธ์ 12 - 
5. ภาคนิพนธ์ - 6 

รวมหน่วยกิต 39 39 



  
           1) แผน ก แบบ ก 2 
  1.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                    ไม่นับหน่วยกิต 
     1.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
     1.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 21 หน่วยกิต 
                            1.3.1)  วิชาบังคับ (6) หน่วยกิต 
                            1.3.2)  วิชาเลือก (15) หน่วยกิต 
                      1.4) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 2) แผน ข 
       2.1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
    2.2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
   2.3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต 
                            2.3.1) วิชาบังคับ (6) หน่วยกิต 
                            2.3.2) วิชาเลือก (21) หน่วยกิต 
               2.4) ภาคนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต 
 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต 2(1-2-3) 
 English for Graduate Students  
4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต                   2(1-2-3) 
 Computer for Graduate Students  

  
 
 
 2) หมวดวิชาสัมพันธ์ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า            6  หน่วยกิต 
 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1025011 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy for Local Development  



1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
 Statistics and Research  

 

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
แผน ก แบบ ก 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
3.1) วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต 

 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Development  
1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ส าหรับท้องถิ่น 
3(1-4-4) 

 Seminar in Research for Local Curriculum and 
Instructional Development 

 

 

3.2) วิชาเลือก   
แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
แผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 

  รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1025112 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
 Ethics and Morals Development  
1025114 การส่งเสริมสมรรถภาพของครู 3(2-2-5) 
 Promotion in Teacher Competencies  
1025121 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 The Innovation of Curriculum and Instructional 

Management 
 

1025122  การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Training Techniques  
1025123  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

Instruction for Thinking Process Development 
3(2-2-5) 

 
รหัส 

 
ชื่อวิชา 

   
น(ท-ป-ศ) 

 



1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 Action Research for School Based Curriculum  
 Development  
1026124 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  

Development of Learning Societies 
3(3-0-6) 

 
1026125  การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียน       

การสอน 
3(1-4-4) 

 Independent Study in Curriculum and Instruction  
1026126  การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(150) 
 Practicum in Curriculum and Instructional 

Development 
 

1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน    3(2-2-5) 
 Information Technology for Instruction  
1026142  การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instructional Evaluation  
1026143  การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 
 Classroom Action Research  
1026162  การนิเทศการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Supervision  

4) วิทยานิพนธ์   จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1026991 วิทยานิพนธ์                                           12               หน่วยกิต 
 Thesis  

 

5) ภาคนิพนธ์    จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1026992 ภาคนิพนธ์                                             6 หน่วยกิต 
 Term Paper  

 

 
ข้อก าหนดเฉพาะหลักสูตร 



1. ผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ 
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด กรณีสอบไม่ผ่านจะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดย
ไม่นับหน่วยกิต  

 
 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
1014101 หลักการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Principles of Education and learning  
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Evaluation  

 
2. นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องผ่านการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
  101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
  102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 
  103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  104 หมู่วิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
  155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
  412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 



 แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1025011 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาบังคับ) 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

1025121 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชา 

เสริมพ้ืนฐาน 
1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1045042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเลือก) 
1025123 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 

1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 9 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาบังคับ) 
1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอนส าหรับท้องถิ่น 
3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

3(2-2-5) 

(วิชาเลือก) 1026125 การศึกษาอิสระด้านหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

3(1-4-4) 
  

สอบประมวลความรู้ 



วิทยานิพนธ์ 1026991 วิทยานิพนธ์  3 
รวมหน่วยกิต 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 1026991 วิทยานิพนธ์  9 

รวมหน่วยกิต 9 
แผน ข 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1025011 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาบังคับ) 
1025021 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

1025121 นวัตกรรมการการจัดการหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

4125101 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 9 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน 

1555101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ์ 1025042 สถิติและการวิจัย 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเลือก) 
1025123 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 

1026135 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
ภาคนิพนธ์ 1026992 ภาคนิพนธ์ 3 

รวมหน่วยกิต 12 
 



 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาบังคับ) 

1026172 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนส าหรับท้องถิ่น 

3(1-4-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1025144 วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร             
ในสถานศึกษา 

3(2-2-5) 

(วิชาเลือก) 1026125 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน 

3(1-4-4) 
 
 1026142 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเลือก) 

1025122 การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม 3(2-2-5) 

สอบประมวลความรู้ 
ภาคนิพนธ์ 1026992 ภาคนิพนธ์ (แผน ข) 3 

รวมหน่วยกิต 6 
 


