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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
          ภาควชิา นโยบาย การจดัการและความเป็นผูน้ าทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
     รหัสหลกัสูตร     25510011109007 
 ช่ือหลกัสูตร  
 (ภาษาไทย)        ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร  
    (ภาษาองักฤษ)   Master of Education Program in Supervision and Curriculum Development  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 2.1 ช่ือปริญญา  
  (ภาษาไทย : ช่ือเตม็)             ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
    (ภาษาไทย : อกัษรยอ่) ค.ม. 
  (ภาษาองักฤษ : ช่ือเตม็)  Master of  Education 
    (ภาษาองักฤษ : อกัษรยอ่) M.Ed. 
    *2.2 ช่ือสาขาวชิาทีร่ะบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY :           Supervision and Curriculum Development 
3. ลกัษณะและประเภทของหลักสูตร 
 ประเภทของหลกัสูตร 
 เชิงการจดัการ  หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ  
 เชิงการจดัเก็บเงิน  หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร    42     หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก     
 5.2 ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษา..................    ภาษาไทยและภาษา.................. 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  
               เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
               เป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                ปริญญาเดียว 
               ปริญญาร่วม ร่วมกบัมหาวทิยาลยั........................................................................................................... 
   2 ปริญญา  ร่วมกบัมหาวทิยาลยั........................................................................................................... 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1 สถานภาพหลกัสูตร 
   หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. .........  
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวภิาค       ภาคการศึกษาตน้       ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา......... 
    ระบบตรีภาค      ภาคการศึกษาท่ี 1       ภาคการศึกษาท่ี 2  
          ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา......... 
                หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวภิาค      ภาคการศึกษาตน้  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 
                        ปรับปรุงจากหลกัสูตร ช่ือครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร  
                        ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย เม่ือปีการศึกษา 2558 

6.2 การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
6.2.1 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั 

ในการประชุมคร้ังท่ี...5.../..2561....... วนัท่ี..28......เดือน....พฤษภาคม........พ.ศ. ..2561...... 
6.2.2 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 
  ในการประชุมคร้ังท่ี...6./2561......... วนัท่ี.....12...เดือน..มิถุนายน......พ.ศ. .2561....... 

  6.2.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั  
    ในการประชุมคร้ังท่ี......816....... วนัท่ี...28.......เดือน....มิถุนายน....พ.ศ. 2561........ 
  6.2.4 ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรโดยองคก์รวชิาชีพ........................ เม่ือวนัท่ี........เดือน.................พ.ศ. ...... 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ.  2562 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
           1. ครูผูส้อน 
           2. ศึกษานิเทศก ์
           3. นกัวชิาการ 
           4. นกัพฒันาหลกัสูตร 
 
 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
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1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
                          ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 

            ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
           -ไม่มี- 

            *1.4 การลงทะเบียนเรียน 
        ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
             ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
  2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
                         ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 : สิงหาคม - พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 : ธนัวาคม - มีนาคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 3 : เมษายน – กรกฎาคม 
  2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
                       2.2.1 แผน ก แบบ ก 2 
           2.2.1.1  ส าเร็จปริญญาบณัฑิต หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัการศึกษา
หลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  มีผลการเรียนเกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.50 
                                2.2.1.2  มีผลการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
             2.2.1.3  คุณสมบติัขอ้อ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปีๆ 
ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้รับเขา้ศึกษาได ้
           
 
                       2.2.2 แผน ข  
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         2.2.2.1  ส าเร็จปริญญาบณัฑิต หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัการศึกษา
หลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี มีผลการเรียนเกรดเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.50 
                             2.2.2.2  มีผลการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
          2.2.2.3  คุณสมบติัขอ้อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 
หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้รับเขา้ศึกษาได ้
 
 

หลกัสูตร 
         3.1  หลกัสูตร      
         3.1.1  จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 42 หน่วยกิต   
          ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 
                    3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
         3.1.2.1 จ านวนหน่วยกิต    
             แผน ก แบบ ก 2 
             จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร    42   หน่วยกิต   
             จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน   30   หน่วยกิต 
              รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา   22   หน่วยกิต 
              รายวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่                  5    หน่วยกิต 
              การฝึกปฎิบติัการนิเทศและพฒันาหลกัสูตร   3   หน่วยกิต 
                 จ  านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์   12   หน่วยกิต 
 
                แผน ข 
          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  42  หน่วยกิต   
    จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน 36  หน่วยกิต 
     รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา 22   หน่วยกิต 
     รายวชิาเลือกไม่นอ้ยกวา่ 11  หน่วยกิต 
     การฝึกปฎิบติัการนิเทศและพฒันาหลกัสูตร   3   หน่วยกิต 
          จ  านวนหน่วยกิตสารนิพนธ์   6  หน่วยกิต  
หมายเหตุ   
                นิสิตแผน ข ทุกคนจะตอ้งสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยประเมินผลเป็น S/U                    
              
 
 
 
 

3.1.3 รายวชิา 
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3.1.3.1 รายวชิาบังคับเฉพาะสาขา  22  หน่วยกติ (แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข) 
2748609 หลกัการพฒันาหลกัสูตร      2(2-0-6) 
   Principles of Curriculum Development 
2748611 การสร้างและประเมินหลกัสูตร     3(3-0-9) 
   Curriculum Construction and Evaluation 
2748615 หลกัการนิเทศการศึกษา      2(2-0-6) 
   Principles of Educational Supervision 
2748618 การพฒันาระบบการนิเทศเพื่อการประกนัคุณภาพสถานศึกษา  3(3-0-9) 
   Development of the Supervisory System for School Quality Assurance 
 
2748619 เทคนิคและทกัษะการนิเทศการสอน     3(3-0-9) 
   Techniques and Skills of Instructional Supervision 
2748625 การบริหารการใชห้ลกัสูตร      3(3-0-9) 
   Administration of Curriculum Implementation 
2748627 นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการนิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3(3-0-9) 
   Innovation and Technology in Supervision and Curriculum Development 
2748795* สัมมนาเก่ียวกบัการนิเทศและพฒันาหลกัสูตร                3(3-0-9) 
   Seminar in Supervision and Curriculum Development 

3.1.3.2  รายวชิาเลอืก (ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ  ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 และ ไม่น้อยกว่า 
              11  หน่วยกติ ส าหรับแผน ข) 

2748620  การจดัการนิเทศภายในโรงเรียน     3(3-0-9) 
   Management of In-school Supervision 
2748716 ทฤษฎีหลกัสูตร       2(2-0-6) 
   Curriculum Theory 
2748793 ทฤษฎีและการวจิยัทางการนิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร   2(2-0-6) 
   Theory and Research in Educational Supervision and Curriculum Development 
2756640 วธีิวทิยาการวจิยัทางการศึกษา 1     3(3-0-9) 
   Research Methodology in Education 1 
2757646 หลกัการประเมินโครงการ      2(2-0-6)  
   Principles of Project Evaluation 
2748701  *     การศึกษาดูงานเก่ียวกบันิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร                    2(0-8-0) 
                       Field Trip in Educational Supervision and Curriculum Development 
                       (ประเมินผลเป็น S/U ไม่นบัหน่วยกิต) 
* รายวชิาใหม่   
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หมายเหตุ  นอกจากน้ีนิสิตอาจเลือกเรียนรายวชิาจากสาขาวชิาอ่ืนท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษาใน 
                        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนได ้ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                         และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
                 3.1.3.3  การฝึกปฏิบัติการนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลกัสูตร 3 หน่วยกติ  (แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข) 
2748791 การนิเทศและพฒันาหลกัสูตรวนิิต     3(0-18-0) 
   Practicum of Supervision and Curriculum Development 
                3.1.3.4  สารนิพนธ์    (แผน ข)                                                                         6  หน่วยกิต 
2748717*         สารนิพนธ์                                                                                              6 (0-0-24) 
                         Master Project 
 
               3.1.3.5  วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)                                     12  หน่วยกิต 
2748811 วทิยานิพนธ์                   12 (0-0-48) 
   Thesis 
               3.1.3.6  การสอบประมวลความรู้                                                                      S/U 
2748896          การสอบประมวลความรู้   (แผน ข)                                                          S/U 
                        Comprehensive Examination 
 

    3.1.4   แผนการศึกษา 
   3.1.4.1   แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาต้น 
            หน่วยกติ 
2748609 หลกัการพฒันาหลกัสูตร 2 
2748615 หลกัการนิเทศการศึกษา 2 
                        วชิาเลือก 5 
   รวม 9 

                                             ปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย 

            หน่วยกติ 
2748611       การสร้างและประเมินหลกัสูตร 3 
2748619       เทคนิคและทกัษะการนิเทศการสอน 3 
2748625       การบริหารการใชห้ลกัสูตร 3 
2748627       นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการนิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร       3 
          รวม 12 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาต้น 
            หน่วยกติ 
2748618         การพฒันาระบบการนิเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา      3 
2748791         การนิเทศและพฒันาหลกัสูตรวินิต  3 
2748811         วทิยานิพนธ์  3   
   รวม  9 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาปลาย 

            หน่วยกิต 
2748795* สัมมนานิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3 
2748811 วทิยานิพนธ์ 9 
   รวม 12 
    3.1.4.2  แผน  ข 

        ปีที ่1 ภาคการศึกษาต้น 
            หน่วยกติ 
2748609 หลกัการพฒันาหลกัสูตร 2 
2748615 หลกัการนิเทศการศึกษา 2 
   วชิาเลือก 6 
   รวม 10 
 

                                            ปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย 

            หน่วยกติ 
2748611 การสร้างและประเมินหลกัสูตร 3 
2748619 เทคนิคและทกัษะการนิเทศการสอน 3 
2748625 การบริหารการใชห้ลกัสูตร 3 
2748627         นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการนิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร       3 
            วชิาเลือก 2 
   รวม 14 

       ปีที ่2 ภาคการศึกษาต้น 
            หน่วยกติ 
2748618         การพฒันาระบบการนิเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา      3 
2748791         การนิเทศและพฒันาหลกัสูตรวินิต  3 
            วชิาเลือก  3 
   รวม  9 
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       ปีที ่2 ภาคการศึกษาปลาย 
            หน่วยกติ 
2748717* สารนิพนธ์ 6 
2748795* สัมมนานิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร 3 
2748896 การสอบประมวลความรู้ S/U 
   รวม 9 
* รายวชิาใหม่ 
     3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ก) 
  * 3.1.6  เปรียบเทียบขอ้แตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 

 

2748609 หลกัการพฒันาหลกัสูตร      2 (2-0-6)  
 ลกัษณะของหลกัสูตร ความมุ่งหมายของการพฒันาหลกัสูตร พี้นฐานในการก าหนดหลกัสูตร 

โครงสร้าง และแบบแผนขององคป์ระกอบของหลกัสูตร กุศโลบายส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร 
หลกัพจิารณาท่ี ส าคญัในการวางแผนและจดัระเบียบหลกัสูตร 

 

PRIN CURR DEV 
Principles of curriculum Development 
Nature and purposes of curriculum development, determinants and foundations, strategies for 
curriculum improvement, structure and design of curriculum component, major considerations in 
planning and organizing the curriculum 

 

2748611 การสร้างและประเมินหลกัสูตร     3 (3-0-9) 
แนวคิด รูปแบบ กระบวนการสร้าง และปรับหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน การใชห้ลกัสูตร และ
การประเมินผลหลกัสูตร ประเด็นปัญหาและแนวโนม้ของการสร้างหลกัสูตร การใชห้ลกัสูตร และ
การ ประเมินผลหลกัสูตร การฝึกปฎิบติัในการสร้าง/ปรับ และประเมินหลกัสูตรในระดบัทอ้งถ่ิน 

 

CURR CON EVA 
Curriculum Construction and Evaluation 
Concepts, models and processes of curriculum construction, implementation and evaluation; 
trends and problems in constructing, implementing and evaluating curriculum; practices in 
constructing and evaluating local-based curriculum. 
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2748615 หลกัการนิเทศการศึกษา    2 (2-0-6)  

 หลกัการ จุดมุ่งหมายและแนวคิดของการนิเทศการศึกษา รูปแบบการนิเทศ จิตวทิยาการนิเทศ 
กระบวนการนิเทศการศึกษา ขอบข่ายงานนิเทศการศึกษา บทบาทและหนา้ท่ีของผูนิ้เทศ  การวางแผน
และการจดักิจกรรมนิเทศ นโยบายการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัศึกษานิเทศก ์
มาตรฐานวชิาชีพศึกษานิเทศก ์หลกัธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
ศึกษานิเทศก ์การจดัท าโครงการและแผนปฎิบติัการนิเทศ 

  

PRIN ED SUP 
Principles of Educational Supervision 
principle, objectives and concepts of educational supervision, supervision models, 
psychology of supervision, process of supervision, educational supervision framework, supervisor's 
roles, supervision planning and activities, education policy, laws and regulations of educational 
supervisors, professional standards of educational supervisors, ethics of supervisors, project and plan 
for supervision. 

 

2748618        การพฒันาระบบการนิเทศเพือ่การประกนัคุณภาพสถานศึกษา    3 (3-0-9)  
 แนวคิดเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา การบริหารสถานศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา การจดั 

โครงสร้างการบริหารในสถานศึกษา การนิเทศกบัมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศการศึกษาในระบบ การนิเทศการศึกษานอกระบบ แนวโนม้การนิเทศในยคุปฏิรูป
การศึกษา การออกแบบระบบการนิเทศเพื่อการประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
DEV SUP SYS SCH QA 
Development of the Supervisory System for School Quality Assurance 
Concepts of educational supervision: school administration and educational quality assurance; 
supervision in formal education and non-formal education; trends in supervision of education reform, 
supervisory system design for school quality Assurance. 
 

     2748619     เทคนิคและทกัษะการนิเทศการสอน     3 (3-0-9) 
หลกัการ ความหมายและความสัมพนัธ์ระหวา่งการนิเทศการศึกษา และการนิเทศการสอน เทคนิค 
การนิเทศ ทกัษะทางการนิเทศ วธีิการนิเทศ กลวธีิในการถ่ายทอดความรู้ การนิเทศแบบคลินิก การ
สร้าง  การใช ้และการปรับปรุงเคร่ืองมือในการสังเกตการสอน และการวเิคราะห์พฤติกรรมการสอน
แบบต่างๆ การพฒันาเทคนิคและทกัษะท่ีมีความจ าเป็นต่อการนิเทศการสอนครูประจ าการ การสร้าง
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งครูและผูนิ้เทศ การสังเกตการสอน การวเิคราะห์กระบวนการเรียนการสอน การ
ประชุมปรึกษา หารือ การวางแผนการสอน 
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TECH SKI INS SUP 
Techniques and Skills of Instructional Supervision 
Principle, definition and relationship between educational supervision and instructional 

supervision, technical supervision, supervisory skills, methods of supervision, strategies for 
knowledge transfer, clinical supervision, including how to design, implementation and development 
classroom observation instruments, teaching behavior analysis, the development of techniques and 
skills which is necessary for instructional supervision, building relationship between teachers and 
supervisors, classroom observation, teaching process analytical, counseling, and instruction planning 

 

2748620 การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน      3 (3-0-9) 
ความหมาย ขอบเขต ความส าคญั และจุดมุ่งหมายของการจดัการนิเทศภายในโรงเรียน กระบวนการ    
การวเิคราะห์ รูปแบบการนิเทศ วธีิการจดัการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใชก้ารช้ีแนะ (Coaching) ครูพี่
เล้ียง (Mentoring) และการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Supervision) การจดัท าโครงการ การด าเนิน 
โครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

MGT IN-SCH SUP 
Management of In-school Supervision 
Definitions, scopes, significance and objectives of in-school supervision; processes, 
analysis , pattern , method of in- school supervision by coaching , mentoring and peer supervision ; 
project formulation, implementation, follow-up and evaluation of in-school supervision. 

 
2748625        การบริหารการใช้หลกัสูตร     3 (3-0-9)  

 ความหมายและขอบเขตของการใชห้ลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การวดั
ประเมินผล หลกัการและวธีิด าเนินงานใชห้ลกัสูตร หลกัการและวธีิด าเนินงานส่งเสริมคุณภาพการ
ใชห้ลกัสูตร    การศึกษาระเบียบและแนวปฎิบติัเก่ียวกบัการบริหารการใชห้ลกัสูตร การศึกษากรณี
ปัญหาเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร การศึกษาแนวโนม้เก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร 

 

ADM CUR IMP 
Administration of Curriculum Implementation 
Definition and scope, principles, strategies, regulations and guidelines, case studies, trends and 
issues in curriculum implementation; curriculum administration, learning organization, 
measurement and evaluation. 
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2748627 นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การนิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร    3(3-0-9) 
แนวคิด ขอบเขตและความส าคญั ประเภท หลกัพิจารณาท่ีส าคญัในการออกแบบส่ือ การเลือกใช ้ 
การใช ้และการประเมิน ตลอดจนกระบวนการในการเผยแพร่นวตักรรมและเทคโนโลยีร่วมสมยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบั กระบวนการในการนิเทศการศึกษาและการพฒันาหลกัสูตร 
 
INNO SUP CUR DEV 
Innovation and Technology in Supervision and Curriculum Development 
Concepts, scope and importance, types, major considerations in media design, selection, utilization and  

                     evaluation including processes of diffusion of contemporary innovation and technology in educational         
                     supervision and curriculum development. Concepts, scope and importance, types, major considerations  
                     in media design, selection, utilization and evaluation including processes of diffusion of contemporary  
                     innovation and technology in educational supervision and curriculum development. 

 

2748701*     การศึกษาดูงานเกีย่วกบันิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร    2(0-4-6) 
                     ศึกษาดูงานในสถานศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีการปฏิบติัเป็นเลิศ (Best Practice)  
                    วเิคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัการพฒันาครู รูปแบบการนิเทศการศึกษา การพฒันาหลกัสูตร การบริหาร  
                    หลกัสูตร น าเสนอแนวทางในการน ามาใชใ้หเ้หมาะสมกบัระบบการศึกษาไทย  
 

                   ACAD FT SUP CURR DEV 
                   Academic Field Trips on Supervision and Curriculum Development 
                   Field trips, study on supervision and curriculum development  in local and oversea  educational  
                   institutions with best practice, analyze, compare about teacher development;  educational supervision  
                   model; curriculum development ; curriculum management; propose appropriate guidelines to education  
                   system in Thailand.      
 

2748716      ทฤษฏีหลกัสูตร     2 (2-0-6) 
     รายวชิาน้ีเป็นการศึกษาการวเิคราะห์แนวคิด รูปแบบ และทฤษฎีของหลกัสูตรโดยสังเขป ความคิดรวบ    
     ยอดเก่ียวกบัโครงสร้าง หนา้ท่ี องคป์ระกอบ และกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาหลกัสูตร 

 

                     CURR THEORY 
                     Curriculum Theory 

Intensive investigation of theory, models, and research design in curriculum; the nature of curriculum 
change; the concepts of curriculum, system structure, function, and processes, Various theoretician 
approaches to curriculum development 
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2748717* สารนิพนธ์    6 (0-0-24)  

 การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ท่ีสนใจทางดา้นการนิเทศการศึกษาและการพฒันา 
หลกัสูตร การด าเนินการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่งานวจิยั ภายใตค้  าแนะน าของ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

 MASTER  PROJECT 
 Master  Project 
 Research and literature review on the topic of interest in educational supervision and curriculum 

development; conducting research; research reporting writing; and research publications under the 
supervision of the master project advisor. 

 

2748791 การนิเทศและพฒันาหลกัสูตรวนิิต    3 (0-6-6) 

การฝึกปฏิบติัการนิเทศการสอนและ/หรือการพฒันาหลกัสูตร การปฏิบติัการภาคสนาม 
 

PRAC SUP CUR DEV 
Practicum in Supervision and Curriculum Development 
Actual practice in supervision of instruction and/or curriculum development. Special 
emphasis will be given to fieldwork practice. 

 

2748793 ทฤษฎแีละการวจัิยทางการนิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร     2 (2-0-6)  
 ลกัษณะของทฤษฎี การสร้างทฤษฎี ทฤษฎีต่าง ๆ ในการนิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร  

 ปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี แบบจ าลองและแผนแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งทฤษฎีกบัการ  
 วจิยั พื้นฐานส าหรับการวจิยัทางการศึกษา การวจิยัและการวางแผนเขียนวทิยานิพนธ์ 
 

                     THEO RES EDU 
 Theory and Research in Educational Supervision and Curriculum Development 

Nature of theory building current theories in educational supervision and curriculum development, 
problems of theory, method and design, relationship between theory and research, groundwork for 
research in educational supervision and curriculum development, planning and thesis writing 
 

2748795* สัมมนาเกีย่วกบันิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร   3 (3-0-9)  
 การสัมมนาเก่ียวกบัประเด็นปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบนั แนวโนม้เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาและการ

พฒันาหลกัสูตร สรุปประเด็นและน าเสนอแนวทางท่ีไดจ้ากกระบวนการสัมมนาเพื่อจดัท ารายงาน 
 

SEM SUP CURR DEV 
Seminar in Supervision and Curriculum Development  
Seminar on problems, current issues, trends related on educational supervision and curriculum  

             development. Summarize and propose guidelines from seminar and report
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2748811 วทิยานิพนธ์   12 (0-0-48) 
การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ท่ีสนใจทางดา้นนิเทศการศึกษาและพฒันา
หลกัสูตร การด าเนินการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่งานวิจยั ภายใตค้  าแนะน า 
ของอาจารยท่ี์ ปรึกษา 
 

THESIS 
Thesis 

Research and literature review on the topic of interest in educational supervision and 
curriculum development; conducting research; research report writing; and research 
publications under the supervision of the thesis advisor 

2748896 การสอบประมวลความรู้    0 (0-0-0) 
แนวคิด ทฤษฏีและหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัศาสตร์ในสาขาวชิานิเทศการศึกษาและพฒันา
หลกัสูตร 

 

COMPREHENSIVE EXAM  
Comprehensive Examination 
Fundamental concepts, theories and principles in educational supervision and curriculum 
development. 
 

2756640       วธีิวทิยาการวจัิยทางการศึกษา 1      3(3-0-9) 
                     ทฤษฎีการวจิยัพื้นฐาน แนวทางเชิงวธีิวทิยาของการวจิยัทางการศึกษาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่  
                      การวจิยัเอกสาร การวิจยัประวติัศาสตร์ การวจิยัส ารวจเชิงสาเหตุ การวจิยัเปรียบเทียบ การวิจยั 
                      เชิงทดลอง และการวจิยัและพฒันา แนวทางและกรอบการท างานส าหรับการพฒันางานวจิยัท่ีมี 
                      ประสิทธิภาพ การพฒันาขอ้เสนอการวิจยั ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม การจดัการ 
                     โครงการวิจยั ปัญหาและอุปสรรค ทกัาะการน าเสนอ การใชป้ระโยชน์และการเผยแพร่ผลการวิจยั  
                      การใชเ้ทคโนโลยกีารวจิยัและวธีิการทางสถิติ และการผลิตงานวิจยัเพื่อการเรียนรู้ 
 

                    RES METH ED 1 
                    Research Methodology in Education 1 
                    Basic research concepts and theories; methodological approaches to classical and modern  
                    research  in education, including documentary research, historical 275 research, causal-survey  
                    research, comparative research, experimental research and research and development; guidelines  
                    and frameworks for efficient research development; research proposal development; legal and  
                    ethical issues; research project management; problems and pitfalls; presentation skills; utilization  
                   and dissemination of research findings; use of research technology and statiscal approaches; and  
                     research production for learning development. 
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2757646      หลกัการประเมินโครงการ    2(2-0-6) 
  แนวคิด หลกัการและท่ีมาของโครงการ มลูสารการประเมินโครงการ บทบาทของการประเมินต่อการ 
                        ตดัสินใจ ขั้นตอนในการประเมินโครงการ การประยกุตแ์บบจ าลองต่างประเทศกบัการประเมินโครงการ 
                        ทางการศึกษา ทางการฝึกอบรมและทางการบริการสังคม การก าหนดตวับ่งช้ีผลประเมิน เช่น ตวับ่งช้ี 
                     ผลกระทบ ผลของโครงการ ความคุม้ค่า คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสอดคลอ้ง  
  ตวัอยา่งการประเมินโครงการ ขั้นตอนในการประเมินโครงการตั้งแต่การวเิคราะห์ความเป็นไปได ้
  ของโครงการ จนถึงการน าเสนอผลการประเมิน เนน้การท าประเมินโครงการอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
   
                    PRINC OF PROS EVAL 
                    Principles of Project Evaluation 
                    Concepts and principles of project evaluation; application of evaluation models to  
                    projects in the areas of education, business, training and social services; the process of  
                    evaluation of the projects; identification of indicators for evaluation outcomes: output,  
                    impact, accountability, efficiency, and effectiveness, examples of project evaluation;  
                    steps in conducting project evaluation from project analysis to presentation of results;  
                   emphasis on skills in undertaking project evaluation. 
 
 


