
 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร     25520101100965 
 1.2 ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย:   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
      ภาษาอังกฤษ:    Master of  Education Program in Curriculum and Instruction  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
      ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 2.2 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Education (Curriculum and Instruction) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 2.3 การอนุมัติหลักสูตร 
    2.3.1 สภาวิทยาเขตปัตตานี อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 17(3/2560) วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
  2.3.2 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 393(1/2561) วันที่ 20 มกราคม 2561 
  2.3.3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ .................................... 
        2.3.4 ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ ........................................ 
 
3. วิชาเอก 
    3.1 หลักสูตรและการเรียนรู้ 
 3.2 การสอนภาษาอังกฤษ 
 3.3 การสอนภาษาเกาหลี 
 3.4 การประถมศึกษา 
 3.5 ศิลปศึกษา 
 3.6 พลศึกษา 
 3.7 สร้างเสริมสุขภาพ 
 



4. ปรัชญาของหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ใช้ปรัชญาแบบผสมผสาน 
(Eclecticism) เป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยเน้นปรัชญา Progressivism เป็นพ้ืนฐานหลัก ผสมผสานกับปรัชญา 
Reconstructionism ในแง่ของการใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม (พัฒนาการศึกษา) ปรัชญา Essentialism ในแง่
ของการเรียนรู้เนื้อหาอย่างลึกซึ้ง และการรักษามรดกส าคัญทางวัฒนธรรมเอาไว้ ปรัชญา Perennialism ในแง่
ของการพัฒนาสติปัญญาและเหตุผล รวมทั้งข้อดีอ่ืน ๆ ของปรัชญาดังกล่าว เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถ มีการคดิระดับสูง เป็นผู้น าด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู และสามารถพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดระดับสูง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 
5. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้  
 5.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู   
  5.2 เป็นผู้น าด้านวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ที่ส่งเสริมการคิดระดับสูง การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5.3 สามารถน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ             

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.4 เรียนรู้อย่างมีความสุข ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

สร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนานวัตกรรมทางด้านหลักสูตรและการสอนในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 

 5.5 มีความสามารถในการคิดระดับสูงเพ่ือหาข้อสรุปและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ  
สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งวงวิชาการและวิชาชีพ   

6. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน-เวลาราชการ  

7. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 7.1 แผน ก  แบบ ก 1 
        7.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา  
        7.1.2 มีความสามารถในการอ่านต าราและวารสารภาษาอังกฤษ (โดยให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรท าการทดสอบ และพิจารณาตัดสินผลการทดสอบ)  
          7.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตรแผน ข  
       เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า 
 
 



8. โครงสร้างหลักสูตร 
8.1 หลักสูตร  

8.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
8.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 36   หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ 36    หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต 
  1) หมวดวิชาบังคับ 15   หน่วยกิต 
           1.1)  วชิาแกน  6    หน่วยกิต 
           1.2)  วชิาเฉพาะเอก  9   หน่วยกิต 
       2) หมวดวิชาเลือก    3   หน่วยกิต  
 3) วิทยานิพนธ์  18   หน่วยกิต     
แผน ข 36   หน่วยกิต   
 1) หมวดวิชาบังคับ 15   หน่วยกิต           
     1.1)  วิชาแกน  6    หน่วยกิต 
            1.2)  วิชาเฉพาะเอก  9   หน่วยกิต  
 2) หมวดวิชาเลือก 15   หน่วยกิต 
 3)  สารนิพนธ์  6   หน่วยกิต 



8.1.3 รายวิชา  
 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการเรียนรู้   

      แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
1) หมวดวิชาบังคับ            จ านวน  15 หน่วยกิต  

 วิชาแกน               จ านวน   6  หน่วยกิต 
 270-501 สัมมนาทฤษฎีหลักสูตรและการสอน                     3(2-2-5) 
                      Seminar in Theories of Curriculum and Instruction       
 270-502 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1        1(0-2-1)* 

 Seminar in Curriculum and Instruction Developments I  
   270-503 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2        1(0-2-1)* 

  Seminar in Curriculum and Instruction Developments II    
 270-601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3        1(0-2-1)* 

  Seminar in Curriculum and Instruction Developments III 
 276-603  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา           3(3-0-6)          
            Research Methodology in Education 
* บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
 วิชาเฉพาะเอก         จ านวน  9  หน่วยกิต 
 270-504 การพัฒนาหลักสูตร            3(2-2-5) 
  Curriculum Development 
 270-505 การน าหลักสูตรไปใช้            3(2-2-5) 
  Curriculum Implementation 
 270-602 การประเมินหลักสูตรและการเรียนรู้          3(2-2-5) 
  Curriculum and Learning Evaluation   
 2) หมวดวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก 2  จ านวน   3  หน่วยกิต 

        แผน ข   จ านวน  15  หน่วยกิต        
 270-506 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้        3(1-4-4)  
 Practicum in Curriculum Development and 
 Organization of Learning Activities 
 270-507 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการจัดการห้องเรียนในระดับ  3(2-2-5) 
  ประถม มัธยม หรืออุดมศึกษา  
  Curriculum, Organization of Learning Activities, and  
  Classroom Management in Elementary, Secondary, 
   or Higher Education 
 



 270-508 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา           3(3-0-6) 
  Local Wisdom and Education 
 270-509 การบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรและการเรียนรู้        3(3-0-6) 
   Technology Integration in Curriculum and Learning 
 270-603 การประกันคุณภาพการศึกษาและองค์กรแห่งการเรียนรู้   3(3-0-6) 
  Education Quality Assurance and Learning Organization 
 270-604 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ          3(3-0-6) 
  Development of Specific Subject Instruction  
 270-605 วรรณกรรมทางหลักสูตรและการสอน          3(3-0-6)  
  Related Literature in Curriculum and Instruction 
 270-606 สถิติเพ่ือการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน         3(3-0-6) 
  Statistics for Research in Curriculum and Instruction 
 270-607 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา          3(3-0-6) 
  Qualitative Research in Education 
  3) สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์   
 หลักสูตร   แผน ก  แบบ  ก 1 วิทยานิพนธ์    จ านวน  36  หน่วยกิต     
 270-698  วิทยานิพนธ์                     36(0-108-0) 
      Thesis 
 หลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์               จ านวน  18  หน่วยกิต    
 270-699 วิทยานิพนธ์                        18(0-54-0) 
    Thesis 
 หลักสูตร แผน ข สารนิพนธ์                                จ านวน   6  หน่วยกิต 
 270-697  สารนิพนธ์                            6(0-18-0) 
  Minor Thesis  
 
  



 กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 1) หมวดวิชาบังคับ            จ านวน  15 หน่วยกิต  
  วิชาแกน              จ านวน   6  หน่วยกิต 
  270-501 สัมมนาทฤษฎีหลักสูตรและการสอน                    3(2-2-5) 
   Seminar in Theories of Curriculum and Instruction       
  270-502  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1        1(0-2-1)* 

    Seminar in Curriculum and Instruction Developments I  
  270-503  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  2        1(0-2-1)* 
    Seminar in Curriculum and Instruction Developments  
  270-601  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3        1(0-2-1)* 

    Seminar in Curriculum and Instruction Developments III  
  276-603  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา          3(2-2-5)           
   Research Methodology in Education 
  * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 

 
 วิชาเฉพาะเอก            จ านวน  9  หน่วยกิต 
 270-510  ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา               2(2-0-4) 
  Psycholinguistics   
 270-511  การสอนทักษะการฟังและการพูด                      2(1-2-3) 
  Teaching Listening and Speaking 
 270-512  การสอนทักษะการอ่านและการเขียน         2(1-2-3) 
  Teaching Reading and Writing  
 270-513 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง           3(3-0-6) 
  Second Language Acquisition  
 2) หมวดวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก 2      จ านวน   3  หน่วยกิต 

     แผน ข       จ านวน  15  หน่วยกิต   
 270-610 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ              3(3-0-6) 
    Teaching English for Specific Purposes  
 270-611 การทดสอบและการประเมินผลทางภาษา           3(2-2-5)  
              Language Testing and Assessment   
 270-612 การสร้างสื่อส าหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 
  Material Development of English Language Teaching as 
  Foreign Language 



 270-613 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อที่ทันสมัย        3(3-0-6) 
  Teaching and Learning English through Modern Media 
 270-614 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นการเรียนเชิงรุก        3(3-0-6)
  Active Learning in Teaching and Learning English 
 3) สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์                             
 หลักสูตรแผน ก  แบบ  ก 1 วิทยานิพนธ์                จ านวน  36 หน่วยกิต       

 270-698  วิทยานิพนธ์             36(0-108-0) 
       Thesis 

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์                จ านวน  18  หน่วยกิต         
 270-699  วิทยานิพนธ์                       18(0-54-0)               
  Thesis 
 หลักสูตร แผน ข สารนิพนธ์                                จ านวน 6 หน่วยกิต 
 270-697 สารนิพนธ์                            6(0-18-0) 
 Minor Thesis  
 



กลุ่มวิชาการสอนภาษาเกาหลี 
 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 

 1) หมวดวิชาบังคับ            จ านวน  15 หน่วยกิต  
            วิชาแกน              จ านวน   6  หน่วยกิต 
 270-501 สัมมนาทฤษฎีหลักสูตรและการสอน                    3(2-2-5) 
   Seminar in Theories of Curriculum and Instruction  
 270-502 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1        1(0-2-1)* 

  Seminar in Curriculum and Instruction Developments I  
 270-503 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2        1(0-2-1)*  

  Seminar in Curriculum and Instruction Developments II    
 270-601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3        1(0-2-1)*  

  Seminar in Curriculum and Instruction Developments III 
 276-603  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา          3(2-2-5)          
             Research Methodology in Education  

 * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
 วิชาเฉพาะเอก            จ านวน  9  หน่วยกิต 
 270-520 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี           2(2-0-4)  
   Korean Grammar 
 270-521 อรรถศาสตร์ภาษาเกาหลี           2(2-0-4) 
    Korean Semantics 
 270-522 สัมมนาการวิจัยทางภาษาเกาหลี            2(2-0-4)  
   Seminar in Korean Language Research 
 270-620  ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                   3(3-0-6)  
   Language Acquisition Theory  
 2) หมวดวิชาเลือก   แผน ก แบบ ก 2      จ านวน   3  หน่วยกิต 

        แผน ข       จ านวน  15  หน่วยกิต    
 277-523 วรรณคดีเกาหลี        3(3-0-6) 

 Korean Literature 
 270-524 วัฒนธรรมเกาหลีเปรียบเทียบ      2(2-0-4)  
   Comparative Study in Korean Culture   
 270-525 วัจนกรรมปฏิบัติศาสตร์ภาษาเกาหลี          3(3-0-6)  
  Korean Pragmatics 
 270-621 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาเกาหลี          2(2-0-4)  
  Korean Phonetics and Phonology 



 270-622 ภาษาศาสตร์สังคมภาษาเกาหลี           3(3-0-6)  
  Korean Sociolinguistics 
 270-623 การสอนการฟังการพูดภาษาเกาหลี          2(2-0-4)  
  Teaching in Listening-Speaking Korean 
 270-624 การสอนการเขียนภาษาเกาหลี           2(2-0-4)  
  Teaching in Writing Korean 
 270-625  การสอนการอ่านภาษาเกาหลี           2(2-0-4)  
  Teaching in Reading Korean 
 3) สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์                             
  หลักสูตร  แผน ก  แบบ  ก 1วิทยานิพนธ์               จ านวน  36 หน่วยกิต       

270-698 วิทยานิพนธ์                36(0-108-0) 
  Thesis 
 หลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์                จ านวน  18  หน่วยกิต         

270-699 วิทยานิพนธ์                      18(0-54-0) 
 Thesis 

 หลักสูตร แผน ข สารนิพนธ์                               จ านวน 6 หน่วยกิต 
 270-697 สารนิพนธ์                  6(0-18-0)             

 Minor Thesis  
  



 กลุ่มวิชาการประถมศึกษา 
  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
  1) หมวดวิชาบังคับ           จ านวน  15 หน่วยกิต  
 วิชาแกน              จ านวน   6  หน่วยกิต 
 270-501 สัมมนาทฤษฎีหลักสูตรและการสอน                    3(2-2-5)  
   Seminar in Theories of Curriculum and Instruction       
 270-502 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments I  
 270-503 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments II    
 270-601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments III 
 276-603 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา         3(2-2-5)          
             Research Methodology in Education  

 * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
วิชาเฉพาะเอก           จ านวน   9  หน่วยกิต 

  275-501 การพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา         3(2-2-5) 
     Curriculum Development in Elementary Education 
  275-502 การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา        3(2-2-5)  
     Instruction Development in Elementary Education  
  275-503 การจัดการห้องเรียนระดับประถมศึกษา          3(3-0-6)  
   Classroom Management in Elementary Education 

2) หมวดวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก 2      จ านวน   3  หน่วยกิต 
        แผน ข       จ านวน  15  หน่วยกิต  

 275-504 การสอนเด็กท่ีมีลักษณะพิเศษ           3(2-2-5)  
  Teaching of Exceptional Children 
 275-505 การสร้างเครื่องมือวัดผลในระดับประถมศึกษา        3(3-0-6) 
   Measurement Instrument Construction in  
  Elementary Education 
 275-506 การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา         3(3-0-6) 
   Supervision in Elementary School 
 275-507  พัฒนศึกษา            3(3-0-6) 
   Development Education 
 



 275-508 การศึกษาพหุวัฒนธรรม           3(3-0-6)  
  Multicultural Education 
 275-601 วรรณกรรมการประถมศึกษา          3(3-0-6) 
   Related Literature in Elementary Education 
 275-602 ภาวะผู้น าทางการประถมศึกษา          3(3-0-6)  
  Leadership in Elementary Education 
 275-603 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา          3(2-2-5)  
  Qualitative Research in Education 
 275-604 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเฉพาะในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5) 
  Development of Specific Subject Instruction in  
  Elementary Education 
 275-605 ภูมิปัญญาท้องถิ่น            3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
 275-606 ปฏิบัติการวิจัยในห้องเรียนประถมศึกษา          3(2-2-5)  
  Practicum in Education Research in the  
  Elementary Classroom 
 275-607 การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดระดับสูงของนักเรียนประถมศึกษา  3(2-2-5) 
  Organization of Activities to Higher Level  
  Thinking Development of Elementary School Students 

3) สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์                             
 หลักสูตร   แผน ก  แบบ  ก 1 วิทยานิพนธ์               จ านวน  36  หน่วยกิต       

270-698 วิทยานิพนธ์                      36(0-108-0) 
 Thesis 
หลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์                จ านวน  18  หน่วยกิต   

 270-699 วิทยานิพนธ์                          18(0-54-0) 
  Thesis 
 หลักสูตร  แผน ข สารนิพนธ์                               จ านวน   6  หน่วยกิต 
 270-697 สารนิพนธ์                              6(0-18-0) 
  Minor Thesis  
 
 
 
 
 



 
 กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 1) หมวดวิชาบังคับ           จ านวน  15 หน่วยกิต  
  วิชาแกน              จ านวน   6  หน่วยกิต 
  270-501 สัมมนาทฤษฎีหลักสูตรและการสอน                     3(2-2-5)  
   Seminar in Theories of Curriculum and Instruction       
  270-502 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments I  
  270-503 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments II    
  270-601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments III 
  276-603 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา          3(2-2-5)          
   Research Methodology in Education 
  * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
 วิชาเฉพาะเอก            จ านวน  9  หน่วยกิต 
 277-511 หลักสูตรและการสอนศิลปศึกษา          3(2-2-5)  
    Art Education in Curriculum and Instruction 
 277-512 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศิลปศึกษา         3(2-2-5) 
    Instructional Materials Development in Art Education 
 277-513 ศิลปะอาเซียน            3(2-2-5)  
    Asian Art 

   2) หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2      จ านวน   3  หน่วยกิต 
      แผน ข       จ านวน  15  หน่วยกิต   
  277-514  ทัศนศิลป์วิจักษณ์            3(2-2-5)  
    Visual Art Appreciation 
  277-515 ทัศนศิลป์ศึกษา 2 มิต ิ           3(2-2-5)  
   Two Dimensional Visual Art 
  277-516  ทัศนศิลป์ศึกษา 3 มิติ           3(2-2-5)  
   Three Dimensional Visual Art 
  277-517 ศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้           3(2-2-5)  
   Southern Folk Art       
 



  277-601 กิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา          3(2-2-5)  
   Extra-curricular Activities in Art Education 
  277-602 พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ          3(2-2-5)  
   Museum and Art Learning Center 
  3) สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์                           
  หลักสูตร   แผน ก  แบบ  ก 1วิทยานิพนธ์               จ านวน  36 หน่วยกิต       
 270-698  วิทยานิพนธ์                    36(0-108-0) 
  Thesis 
 หลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์                จ านวน  18  หน่วยกิต         
 270-699  วิทยานิพนธ์                       18(0-54-0) 
  Thesis 
    หลักสูตร  แผน ข สารนิพนธ์                           จ านวน 6 หน่วยกิต 
 270-697  สารนิพนธ์                           6(0-18-0)           
         Minor Thesis 
 
   



 กลุ่มวิชาพลศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 1) หมวดวิชาบังคับ            จ านวน  15 หน่วยกิต  
  วิชาแกน               จ านวน   6  หน่วยกิต 
  270-501 สัมมนาทฤษฎีหลักสูตรและการสอน                      3(2-2-5)  
   Seminar in Theories of Curriculum and Instruction     
  270-502  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments I  
  270-503  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  2        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments II   
  270-601  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments III 
  276-603  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา           3(2-2-5)          
            Research Methodology in Education 
  * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะเอก            จ านวน  9  หน่วยกิต 
  281-501 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายข้ันสูง         3(3-0-6)  
   Advanced Physiology of Sport and Exercise  
  281-502  ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา          3(3-0-6) 
   Philosophy and Principles of Physical Education 
  281-503 การบริหารและการจัดการทางพลศึกษา         3(3-0-6) 
    Administration and Management in Physical Education 
 2) หมวดวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก 2      จ านวน    3  หน่วยกิต 
           แผน ข       จ านวน  15  หน่วยกิต  
  281-504 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา           3(3-0-6)  
   Physical Education Curriculum Development   
  281-505 หลักการและเทคนิคการฝึกกีฬา          3(3-0-6)  
   Principles and Techniques of Athletics Training 
  281-506 จิตวิทยาการกีฬา            3(3-0-6) 
    Psychology of Sports 
  281-601 ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา           3(3-0-6)  
   Biomechanics of Sports 
  281-602 การทดสอบและการประเมินผลขั้นสูงทางพลศึกษา        3(3-0-6)  
   Advanced Test and Evaluation in Physical Education 



  281-603 เวชศาสตร์การกีฬา            3(2-2-5)  
   Sports Medicine 
  281-604 โภชนาการส าหรับนักกีฬา           3(3-0-6) 
    Nutrition for Athletes   
 3) สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์                          
  หลักสูตร  แผน ก  แบบ  ก 1วิทยานิพนธ์                จ านวน  36 หน่วยกิต      
  270-698  วิทยานิพนธ์             36(0-108-0)  
   Thesis 
  หลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์                จ านวน  18  หน่วยกิต        
  270-699  วิทยานิพนธ์                  18(0-54-0) 
    Thesis 
  หลักสูตร  แผน ข สารนิพนธ์                               จ านวน   6 หน่วยกิต 
  270-697 สารนิพนธ์                     6(0-18-0)  
   Minor Thesis  

 



 กลุ่มวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 1) หมวดวิชาบังคับ            จ านวน  15 หน่วยกิต  
  วิชาแกน                จ านวน   6  หน่วยกิต 
  270-501 สัมมนาทฤษฎีหลักสูตรและการสอน                     3(2-2-5)  
   Seminar in Theories of Curriculum and Instruction      
  270-502 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments I  
  270-503 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments II    
  270-601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3        1(0-2-1)*  

   Seminar in Curriculum and Instruction Developments III 
  276-603  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา           3(2-2-5)       
   Research Methodology in Education 
   * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะเอก            จ านวน  9  หน่วยกิต 
  282-501 หลักการทางการสร้างเสริมสุขภาพ          3(3-0-6)  
   Principles of Health Promotion 
  282-502 การบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ          3(3-0-6)  
   Health Promotion Administration 
  282-503 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน           3(3-0-6) 
   Community Health Promotion 
 2) หมวดวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก 2      จ านวน    3  หน่วยกิต 

  แผน ข       จ านวน  15  หน่วยกิต  
 282-504 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนการสร้างเสริมสุขภาพ        3(3-0-6)  
  Health Promotion Curriculum and Instruction  
  Developments 
 282-505 ครอบครัวกับสุขภาพ            3(3-0-6)  
  Family and Health 
 282-506 การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน          3(3-0-6) 
   School Health Promotion 
 282-601 ระบาดวิทยา             3(3-0-6) 
  Epidemiology  
 



 282-602 การวางแผนและประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพ        3(3-0-6)  
  Planning and Evaluation in Health Promotion 
 282-603 โภชนาการส าหรับมนุษย์           3(3-0-6)  
  Human Nutrition 
 282-604 การสร้างเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ          3(3-0-6)                       
  Health Promotion for Elders 
 3) สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์                              
  หลักสูตร  แผน ก  แบบ  ก 1 วิทยานิพนธ์                จ านวน  36 หน่วยกิต 
  270-698  วิทยานิพนธ์                        36(0-108-0)  
   Thesis 
  หลักสูตร  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์                จ านวน  18  หน่วยกิต       
  270-699  วิทยานิพนธ์                           18(0-54-0)  
   Thesis 
  หลักสูตร  แผน ข สารนิพนธ์                       จ านวน 6 หน่วยกิต 
  270-697  สารนิพนธ์                              6(0-18-0) 
    Minor Thesis  

 
 
 
 
 



แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  แผน ก แบบ ก 1 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
270-698      วิทยานิพนธ์     9 หน่วยกิต 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
270-698 วิทยานิพนธ์     9 หน่วยกิต 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
270-698 วิทยานิพนธ์      9      หน่วยกิต 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
270-698 วิทยานิพนธ์      9      หน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตร                         36      หน่วยกิต  
 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  แผน ก แบบ ก 2 
 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 270-501  สัมมนาทฤษฎีหลักสูตรและการสอน    3      หน่วยกิต 
 276-603   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา     3      หน่วยกิต 
 วิชาเฉพาะเอก        3      หน่วยกิต 
          รวม      9      หน่วยกิต 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 270-502   สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1    1       หน่วยกิต*   
 วิชาเฉพาะเอก        3      หน่วยกิต 
 วิชาเลือก         3      หน่วยกิต 
 270-699  วิทยานิพนธ์       3      หน่วยกิต 
       รวม                    9      หน่วยกิต 
 * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
  270-503 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2   1  หน่วยกิต* 
  วิชาเฉพาะเอก                 3      หน่วยกิต 
  270-699 วิทยานิพนธ์             6      หน่วยกิต 

รวม       9 หน่วยกิต 
  * บังคับเรยีนไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 



 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
  270-601  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3    1  หน่วยกิต* 
  270-699 วิทยานิพนธ์                 9      หน่วยกิต 

รวม       9 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร             36      หน่วยกิต 

  * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา  แผน ข 
 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
  270-501 สัมมนาทฤษฎีหลักสูตรและการสอน    3      หน่วยกิต 
  276-603 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา     3      หน่วยกิต 
  วิชาเฉพาะเอก        3      หน่วยกิต 
     รวม       9      หน่วยกิต 
 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
  270-502 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1    1        หน่วยกิต*  
  วิชาเฉพาะเอก        3      หน่วยกิต 
  วิชาเลือก        6      หน่วยกิต 
  รวม                    9      หน่วยกิต 
 * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
  270-601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3    1  หน่วยกิต* 
  วิชาเฉพาะเอก                      3      หน่วยกิต 
  วิชาเลือก                  6      หน่วยกิต 

           รวม                                                   9      หน่วยกิต 
  * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
  270-601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3    1  หน่วยกิต* 
  วิชาเลือก                 3      หน่วยกิต 
  270-697 สารนิพนธ์           6      หน่วยกิต 

 รวม                                                   9      หน่วยกิต 
      รวมตลอดหลักสูตร         36      หน่วยกิต  

  * บังคับเรียนไม่นับหน่วยกิต 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
1. วิชาแกน 
270-501   สัมมนาทฤษฎีหลักสูตรและการสอน          3(2-2-5) 
              Seminar in Theories of Curriculum and Instruction  

 สัมมนาเกี่ยวกับมโนทัศน์ของหลักสูตรและการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร                 
การสอนและการเรียนรู้  การตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ประเภทของหลักสูตร      
การออกแบบหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร สภาพของทฤษฎี
หลักสูตรในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต หลักการ กระบวนการ เทคนิค วิธีการ ยุทธศาสตร์ และระบบการสอน 
การออกแบบการสอน และทฤษฎีการสอนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต หลักสูตรและ   การสอนการคิด
ระดับสูง การพัฒนาที่ยั่งยืนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม การน าเทคโนโลยี นวัตกรรม
และภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

 Seminar about concepts of curriculum and instruction; relationships between 
curriculum, instruction, and learning; levels of  decision making in the processes of curriculum 
development; types of curriculum; curriculum designs; models of curriculum development; 
curriculum implementation; curriculum evaluation; present status and trends of curriculum 
theories; principles, processes, techniques, methods, strategies, and instructional systems; 
instructional designs; present status and trends of instructional theories; curriculum and 
instruction on higher level thinking, sustainable development and peaceful living together in 
multicultural society; application of technology, innovation, and Thai wisdom to curriculum and 
instruction development  

 
270-502 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1                1(0-2-1)* 

 Seminar in Curriculum and Instruction Development I  
 สัมมนาเกี่ยวกับสาระร่วมสมัยด้านหลักสูตรและการสอนตามวิชาเฉพาะเอก  คุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การคิดระดับสูงตามวิชาเฉพาะเอก 
 Seminar in contemporary curriculum and instruction to specific subjects, ethics, 

code of conduct, development of higher level thinking in curriculum and instruction to specific 
subjects  
 
270-503  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2        1(0-2-1)* 

 Seminar in Curriculum and Instruction Development II   
 สัมมนาเกี่ยวกับสาระร่วมสมัยด้านหลักสูตรและการสอนตามวิชาเฉพาะเอก  คุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะเอก การคิดระดับสูงต่อจาก
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1  



 Seminar in contemporary curriculum and instruction to specific subjects, ethics, 
code of conduct, and development of higher level thinking curriculum and instruction in to 

specific subjects extended from 270-502 seminar I 
 

270-601  สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3        1(0-2-1)* 

 Seminar in Curriculum Development and Instruction III 
 สัมมนาเกี่ยวกับสาระร่วมสมัยทางด้านหลักสูตรและการสอนตามวิชาเฉพาะเอก  คุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี และการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะเอก การคิด
ระดับสูงต่อจากสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2 

 Seminar in contemporary curriculum and instruction to specific subjects,  ethics, 
code of conduct, and development of higher level thinking curriculum and instruction to specific 

subjects, extended from 270-503 seminar II 
 
276-603  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา            3(3-0-6) 

      Research Methodology in Education 
  ความรู้พื้นฐานทางการวิจัยการศึกษา ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา การก าหนดสมมติฐาน 
ก าหนดตัวแปร การให้ค าจ ากัดความตัวแปร ความตรงของการวิจัย การออกแบบการวิจัย                 การเลือก
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย การประเมินผลรายงานการวิจัยการศึกษา 
  Basic knowledge of educational research, type of educational research, variable 
and assumptions determination, to define variables, research validity, research design, sample 
selection, creating tools for data collection, data analysis, writing a research proposal, 
ethics of researchers and evaluation report of educational research 
 
2. วิชาเฉพาะเอกและวิชาเลือก 
    2.1 กลุ่มวิชาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
270-504  การพัฒนาหลักสูตร            3(2-2-5) 
             Curriculum Development  

 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและ
กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา มโนทัศน์ของ
หลักสูตร กระบวนการและผลผลิตของหลักสูตร ระดับของหลักสูตร การตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร หลักการ และ
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร หลักสูตรการคิดระดับสูงและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร  



 Philosophy, concepts and educational theories; religion; economic; social; 
culture; concepts and strategies of educational management for sustainable development; 
application for school development; concepts of curriculum; curriculum processes and 
products; levels of curriculum; curriculum decision making; principles and concept of 
curriculum development; models of curriculum development; curriculum designs; higher level 
thinking and peaceful living together in multicultural society curriculum; majors components of 
curriculum; curriculum theories; problems and trends in curriculum. development; practicum in 
curriculum making 

 
270-505  การน าหลักสูตรไปใช้            3(2-2-5) 

 Curriculum Implementation 
 กิจกรรมส าคัญ บุคคลที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ในการน าหลักสูตรไปใช้ ความสัมพันธ์

ระหว่างหลักสูตรกับการสอน  เทคนิค วิธีการ และยุทธศาสตร์การสอนโดยทั่วไป  การวิเคราะห์หลักสูตร หลักการ 
แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง            มี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้ การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม
พหุวัฒนธรรม การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนร่วม การจัดการชั้นเรียน การสร้างระเบียบวินัยในห้องเรียน สามารถ
สร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ปฏิบัติการสอน 
  Major activities; persons and roles in curriculum implementation; relationships 
between curriculum and instruction; general techniques, methods and strategies of instruction; 
curriculum analysis; principles, concepts, lesson plan making;  and make it into actual practice; 
learning management and learning environment; theories and instructional models for 
developing learners’ abilities on analytical thinking, critical thinking, creative thinking, and 
problem-solving thinking; organization of learning to promote peaceful living together in 
multicultural society; learning integration for learning together; classroom management, 
discipline building in the classroom; ability to create classroom atmosphere to support 
students’ learning; development learning centers in schools,  practicum in instruction 
 
270-506  ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้         3(1-4-4) 
  Practicum in Curriculum Development and Organization of  
  Learning Activities 

 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับการศึกษาที่สนใจ ศึกษา
ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้ร่วมสมัย การออกแบบการสอน ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ประเมิน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 



  Practicum in curriculum development based on multicultural society in any 
levels of education of interest; study contemporary learning theories and learning models; 
design organization of learning activities; try out organization of learning activities in authentic 
classrooms; evaluate the curriculum and organization of learning activities and use the 
evaluation results for curriculum and organization of learning activities improvement 
 
270-507  หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการจัดการห้องเรียนในระดับประถม      3(2-2-5) 
  มัธยม หรืออุดมศึกษา        

 Curriculum, Organization of Learning Activities and Classroom Management  
  in Elementary, Secondary, or Higher Education 
  การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถม มัธยม หรืออุดมศึกษาที่สนใจ การวิเคราะห์หลักสูตร  การ
พัฒนาหลักสูตรในระดับที่สนใจ เทคนิค วิธีสอน ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน การ
ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และการจัดการห้องเรียนส าหรับผู้เรียนระดับประถม มัธยม หรืออุดมศึกษาที่
สนใจ การศึกษากรณีตัวอย่างในสภาพจริง 

 Learning of students in elementary, secondary, or higher education; curriculum 
analysis; curriculum development in any levels of education of interest; instructional 
techniques, teaching methods and instructional strategies; instructional systems; organization of 
learning activities design; classroom management in elementary, secondary or higher education 
for each level of learners; case study 
 
270-508  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา           3(3-0-6) 
  Local Wisdom and Education 
  มโนทัศน์และความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  ศึกษาและวิเคราะห์วิถีชีวิต 
แนวความคิดและภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ศึกษาโครงการตาม
พระราชด าริ แนวทางการเผยแพร่เกียรติภูมิของปราชญ์ชาวบ้าน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาการศึกษาไทย 
การศึกษากรณีตัวอย่างในสภาพจริง 
             Concepts and significances of local wisdom and Thai wisdom; study and analyze 
ways of living, Ideas and wisdom of folk wisdoms in each area in Thailand; study  the king’s 
projects; diffusion of wisdom of folk wisdoms; application of local wisdom to Thai education 
development; case study  
 
 
 
 



270-509  การบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรและการเรียนรู้        3(3-0-6) 
 Technology Integration in Curriculum and Learning 

  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมใหม่เพ่ือการเรียนรู้ในสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้  การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรและการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนรู้ ศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงในการบูรณาการเทคโนโลยี ใน
หลักสูตรและการเรียนรู้ 

 Technology and innovation supporting new learning environment in wisdom and 
learning society; instructional system design in the context of technology integration in 
curriculum and learning to learner centered; use of technology in knowledge management for 
creating new knowledge, curriculum and learning development; studying best practice, 
emphasizing students’practice of technology integration in curriculum and learning 
 
270-602  การประเมินหลักสูตรและการเรียนรู้                                                 3(2-2-5) 
             Curriculum and Learning Evaluation     

 ธรรมชาติของการประเมินหลักสูตร พัฒนาการของวิธีการประเมิน รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการประเมินประเด็นอื่นๆใน
แต่ละข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตร การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการประเมินชนิด          ต่าง ๆ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินหลักสูตร ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล น าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

 Nature of curriculum evaluation; development of evaluative methods; curriculum 
evaluation models; principles, concepts, and guideline for learning measurement and 
evaluation of learners and other issues in each stage of curriculum development;  construction 
and quality testing and improvement of evaluation instruments; data collection and analysis; 
practicum in measurement and evaluation; utilization of the evaluation results to improve the 
learners; and including practicum in curriculum evaluation and utilization of the results for 
curriculum development 
 
270-603 การประกันคุณภาพการศึกษาและองค์กรแห่งการเรียนรู้        3(3-0-6) 
  Education Quality Assurance and Learning Organization 
  มโนทัศน์ของคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติและระดับสากล การพัฒนาคุณภาพสถานการศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการและ             
การประเมินคุณภาพการศึกษา 



 Concepts of quality and education quality assurance; national and international 
education quality assurance systems; development of  educational institution to learning 
organization; management and evaluation of education quality 
 
270-604 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ                 3(3-0-6) 
  Development of Specific Subject Instruction  
  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทักษะ และเจตคติ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ฯลฯ) ของผู้เรียนในระดับที่สนใจ ทฤษฎีการเรียนรู้วิชานั้นๆ ระบบการเรียนการสอน วิชาเฉพาะที่สนใจ แนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยผลสัมฤทธิ์ ทักษะ และเจตคติ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ หลักสูตรวิชาเฉพาะที่สนใจ การจัด
แผนการสอน  ฝึกปฏิบัติการสอน วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินผลการสอน 

 Factors related to achievement, psychomotor, and attitudes of specific subject 
(Thai, English, Mathematics, Science, etc) of interest of students; theories of learning of specific 
subjects; instructional systems of specific subjects of interest; promoting and developing other 
factors related to achievement, psychomotor and attitudes of students; critical analysis of 
specific subject curriculum of interest; lesson plan making, practicum, analysis, critique, and 
evaluation of instruction 

 
270-605  วรรณกรรมทางหลักสูตรและการสอน          3(3-0-6) 
  Related Literature in Curriculum and Instruction 
  วรรณกรรมทางหลักสูตรและการสอน การสังเคราะห์บทความ ผลการประชุมสัมมนา ผลการวิจัย
เพ่ือสังเคราะห์ข้อความรู้ใหม่ ๆ ไปใช้พัฒนางานรวมทั้งหาแนวทางในการศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการสอน 

 Related literature in curriculum and instruction; synthesis of papers, seminar 
reports; research reports for synthesis new knowledge application in task development and 
research in curriculum and instruction 
 
270-606 สถิติเพื่อการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน         3(3-0-6) 
  Statistics for Research in Curriculum and Instruction 
  มโนทัศน์และการใช้สถิติส าหรับการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ 
  Concepts and uses of statistics for research in curriculum and instruction, and use 
of computer for data analysis 
 
 
 



270-607 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา          3(3-0-6) 
 Qualitative Research in Education 
 แนวทางการแสวงหาความจริง ประเภทและลักษณะของการวิจัยแบบต่าง ๆ คุณประโยชน์และ

วิธีการที่ต่างกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพทั่วไปทางการ
ศึกษา กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การวางแผนการวิจัย ปัญหาส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงาน             การวิจัย 
ฝึกปฏิบัติ 

 Truth finding approaches; types and aspects of research; different advantages and 
methods of quantitative and qualitative research; general concepts of qualitative research in 
education; process of qualitative research; research planning, research problem of qualitative 
research in education, qualitative data collection techniques, qualitative data analysis, report 
writing; practicum 
 
2.2 กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
270-510  ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา                  2(2-0-4)  
               Psycholinguistics    
  องค์ประกอบที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้านภาษา เข้าใจและใช้ภาษาท้ังทางด้านจิตวิทยาและประสาท
ชีววิทยา ประเด็นต่างๆเก่ียวกับภาษาศาสตร์มหภาค ปรัชญาของภาษา ความคิดและวัฒนธรรม           การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาในการสอนภาษา  
  Components affecting  language learning; understanding and language application 
in Psychology and Nuero- biology; macro linguistics; language philosophy; thought and culture; 
bilingual application from psycholinguistics in language teaching  
 
270-511  การสอนทักษะการฟังและการพูด            2(1-2-3) 
                   Teaching Listening and Speaking  
  กระบวนการฟัง การพูดให้เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรม ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและแนวคิด
ปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนการฟังและการพูด การวิเคราะห์ภาษาพูดแบบต่าง ๆ ประเภทของทักษะในการ
ฟัง การประเมินความเหมาะสมของบทเรียนที่ใช้สอน ทดสอบทักษะการฟังและการพูด เทคนิคการสอนและการ
ประเมินความสามารถในการฟังและการพูด  
  Listening processes; speaking appropriately to context and culture;  
contemporary views related theories on the teaching and learning of listening and speaking; 
analysis of different types of spoken discourses; taxonomy of listening skills; assessment of 
suitability of texts used in teaching; testing listening and speaking skills; techniques for teaching 
and assessing listening; speaking ability  



270-512  การสอนทักษะการอ่านและการเขียน           2(1-2-3) 
                   Teaching Reading and Writing   
  กระบวนการและทักษะการอ่านและเขียน ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องและแนวคิดปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับ
การเรียนการสอนทักษะการอ่านและเขียน เทคนิคการสอนและประเมินความสามารถในการอ่านและเขียน 
ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนที่ใช้สอนและแบบทดสอบทักษะการอ่านและเขียน  
  Reading and writing processes and skills; contemporary views related theories on 
teaching and learning of reading and writing skills; teaching techniques and assessing for reading 
and writing abilities; assessment of the suitability of texts used in teaching and testing reading 
and writing skills 
 
270-513 การเรียนรู้ภาษาที่สอง             3(3-0-6) 
  Second Language Acquisition   
  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาที่สองและการสอนภาษาต่างประเทศ           
แนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการสอนภาษาต่างประเทศ 
  Related concepts and theories  for second language acquisition and foreign 
language teaching;  practical  usage for foreign language teaching 
 
270-610 การสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ                  3(3-0-6)  
                    Teaching English for Specific Purposes   
  ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ วิเคราะห์เนื้อหา ค าศัพท ์โครงสร้างภาษา การเตรียม             
สื่อการสอน การใช้กิจกรรม และการประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  
  Theories of  teaching English for specific purposes; content, vocabulary and 
structure analysis; preparing instructional materials; use of activities; teaching assessment of 
teaching English for specific purposes  
 
270-611   การทดสอบและการประเมินผลทางภาษา              3(2-2-5)  
                   Language Testing and Assessment   
  หลักการทดสอบและประเมินผลทางภาษา วิธีการประเมินผลทางภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน              
สร้างข้อสอบทางภาษาที่หลากหลาย ลักษณะข้อสอบที่ดีและการวิเคราะห์ข้อสอบ การตีความคะแนนและ           
ผลสอบ 
  Principles of language testing and assessment; current methods of language 
assessment; constructing different types of tests; characteristics of good test and test analysis; 
scoring and grading interpretation 
 



270-612 การสร้างสื่อส าหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ       3(2-2-5) 
  Material Development of English Language Teaching as Foreign Language  
  องค์ประกอบและขั้นตอนการสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการน า          
สื่อการสอนมาประยุกต์ให้เข้ากับปริบทและระดับความสามารถของผู้เรียน  
  Components and processes of instructional materials development for  English 
language teaching; application instructional materials according to contexts and learners’ levels 
of abilities  
 
270-613 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อที่ทันสมัย         3(3-0-6) 
  Teaching and Learning English through Modern Media   
  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อทันสมัย ผู้เรียนเสนอผลงานของโครงงานในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เช่น การอภิปรายกลุ่ม การโต้วาที การแสดงบทบาทสมมติ 
เป็นต้น 
  Teaching and learning English through modern media; project presentation of 
learners; join learning activities such as group discussion; debates; simulation  
 
270-614 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นการเรียนเชิงรุก        3(3-0-6) 
  Active Learning in Teaching and Learning English  

พัฒนาการของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงรุก แนวปฏิบัติการสอนภาษา บทบาทและ
ความรับผิดชอบของผู้สอนและผู้เรียนในการสอนภาษาอังกฤษเชิงรุก  
  Development of active learning in English language;  guidline of language 
teaching; roles and responsible of teachers and learners to active learning in English language 

 
2.3 กลุ่มวิชาการสอนภาษาเกาหลี 
270-520 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี             2(2-0-4) 
  Korean Grammar 
  ลักษณะและโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาเกาหลี โดยทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 
  Grammar aspects and structures of the Korean language based on  
linguistics theories  
 
270-521 อรรถศาสตร์ภาษาเกาหลี            2(2-0-4) 
  Korean Semantics  
  ทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายในภาษาเกาหลี ประวัติของค าศัพท์ การสร้างค า มโนทัศน์ทาง
ความหมาย 



  Korean semantics theories; history of the vocabularies, words formation, concepts 
of their meanings  
 
270-522 สัมมนาการวิจัยทางภาษาเกาหลี            2(2-0-4) 
 Seminar in Korean Language Research 
  สัมมนาเกี่ยวกับภาษาเกาหลีในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ศิลาจารึกภาษาเกาหลี ระบบเสียง  ระบบค า 
ระบบไวยากรณ์ ทั้งในมิติภาษาศาสตร์บริสุทธิ์และภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์ 
  Seminar in Korean language issues, such as stone inscription in Korean, sound 
systems, word systems, grammar systems, both pure linguistic and apply linguistic  
 
270-523 วรรณคดีเกาหลี             3(3-0-6) 
  Korean Literature  
  วรรณคดีเกาหลีทั้งวรรณคดีโบราณและวรรณคดีร่วมสมัย รวมถึงการศึกษาถึงคติชนเกาหลี 
  Old and contempory Korean literature and Korean folk wisdom   
 
270-524 วัฒนธรรมเกาหลีเปรียบเทียบ            2(2-0-4) 
  Comparative Study in Korean Culture  
  ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับภาษาเกาหลี การศึกษาเปรียบเทียบในบริบท
ของไทยกับเกาหลี 
  Culture comparative theories; culture and Korean language; comparative study 
between Thai and Korean contexts  
 
270-525 วัจนกรรมปฏิบัติศาสตร์ภาษาเกาหลี           3(3-0-6) 
  Korean Pragmatics  
  วิเคราะห์การใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวันของชาวเกาหลีตามทฤษฎีวัจน 
ปฏิบัติศาสตร์ 
  Analyze Korean language use in daily life of Korea people based on Pragmatics 
theories  
 
270-620 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           3(3-0-6) 
  Language Acquisition Theory  
  ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง การน าไปประยุกต์ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
  Second language acquisition and learning theories; application for foreign 
language instruction  



 
270-621 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาเกาหลี           2(2-0-4) 
  Korean Phonetics and Phonology 
  วิเคราะห์ระบบหน่วยเสียงภาษาเกาหลี  กฎการออกเสียง เช่น การกลมกลืนเสียง การออกเสียง
ท้าย การตัดหน่วยเสียง เป็นต้น และฝึกปฏิบัติการออกเสียง 
  Analyze Korean phoneme system; pronunciation rules, such as: sound 
assimilation, final sound pronunciation, phoneme delition; pronunciation practice  
 
270-622 ภาษาศาสตร์สังคมภาษาเกาหลี           3(3-0-6) 
  Korean Sociolinguistics  
  ภาษาเกาหลีในมิติภาษาศาสตร์เชิงสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางภาษา การใช้ภาษาตามตัว
แปรเพศ อายุ และชนชั้นทางสังคม 
  Korean sociolinguistics, such as changing of language, use of language 
of different sex, age, and social status   
 
270-623 การสอนการฟังการพูดภาษาเกาหลี           2(2-0-4) 
  Teaching in Listening Speaking Korean  
  วิธีสอนและการสร้างสื่อการสอนทักษะการฟังการพูดภาษาเกาหลีที่เหมาะสมกับ 
ผู้เรียนชาวไทย  
  Teaching methods and instructional media construction for Korean listening 
speaking skills for Thai students  
 
270-624 การสอนการเขียนภาษาเกาหลี            2(2-0-4) 
  Teaching in Writing Korean  
  วิธีสอนและการสร้างสื่อการสอนทักษะการเขียนภาษาเกาหลีที่เหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทย 
  Teaching methods and instructional media construction for Korean writing skill for 
Thai students  
 
270-625 การสอนการอ่านภาษาเกาหลี            2(2-0-4) 
  Teaching in Reading Korean  
  วิธีสอนและการสร้างสื่อการสอนทักษะการอ่านภาษาเกาหลีที่เหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทย 
  Teaching methods and instructional media construction for Korean reading skill 
for Thai students 
 



กลุ่มวิชาการประถมศึกษา 
275-501  การพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา          3(2-2-5) 
  Curriculum Development in Elementary Education 
  พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา การออกแบบหลักสูตรประถมศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตรประถมศึกษา การ
น าเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา                
การวิจัยและแนวโน้มการวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา 

 Foundation of curriculum in elementary education; elementary curriculum 
designs; elementary curriculum and school curriculum development; elementary curriculum 
implementation and evaluation; application of  technology, innovation, and Thai wisdom to 
elementary curriculum development; research and trends of elementary curriculum 
development 

 
275-502  การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา        3(2-2-5) 
  Instruction Development in Elementary Education 
  ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับ
การเรียนการสอน เทคนิค วิธีการ และยุทธศาสตร์การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ระบบการเรียน การสอน
ระดับประถมศึกษา  การออกแบบการเรียนการสอน การน าเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา การวิจัยและแนวโน้มการวิจัยด้านการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา 

 Internal and external factors related to instruction; relationships between 
curriculum and instruction; techniques, methods, and strategies of instruction in elementary 
education; instructional systems in elementary education; instructional designs; application of 
technology, innovation, and Thai wisdom to elementary education instruction; research and 
trends of instruction in elementary education 

 
275-503 การจัดการห้องเรียนระดับประถมศึกษา          3(3-0-6) 
  Classroom Management in Elementary Education 
  มโนทัศน์ของการจัดการห้องเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนการสอนกับการจัดการ
ห้องเรียนประถมศึกษาและความเป็นกัลยาณมิตรของครู ศักยภาพของครูที่ส่งผลต่อบรรยากาศและการ             
จัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ หลักการและทฤษฎีการจัดการห้องเรียน วิธีแก้ปัญหาและพัฒนา             
พฤติกรรมของนักเรียนประถมศึกษา การศึกษากรณีตัวอย่างในสภาพจริง 

 Concepts of classroom management; relationships between instruction, 
classroom management and qualities of a good teacher; potential of teachers affecting 



atmosphere and effective classroom management; principles and theories of classroom 
management; problem-solving and development of students’ behaviors in elementary 
education; case study 

 
275-504  การสอนเด็กที่มีลักษณะพิเศษ           3(2-2-5) 
              Teaching of Exceptional Children 
  ลักษณะของเด็กพิเศษทั้งประเภทที่มีสติปัญญาเลิศและที่มีปัญหาทางการเรียน ปัจจัยที่ท าให้เด็ก
มีลักษณะพิเศษ การประเมินผลเพ่ือการจัดประเภทเด็กท่ีมีลักษณะพิเศษ  การวางแผนการสอน การท าแผนการ
ศึกษารายบุคคล เทคนิคและวิธีการสอนซ่อมหรือสอนเสริม การจัดการห้องเรียนส าหรับเด็กท่ีมีลักษณะพิเศษ การ
จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนพัฒนาเด็กพิเศษ กรณีศึกษา 
  Characteristics of exceptional children both gifted and learning disability; factors 
that make exceptional children; assessment for classification, instructional planning, and 
individual educational plan of exceptional children; techniques and methods for remedial 
teaching; classroom management of exceptional children; extra-curriculum activities for 
exceptional children; case study 
 
275-505  การสร้างเครื่องมือวัดผลในระดับประถมศึกษา         3(3-0-6) 

 Measurement Instrument Construction in Elementary Education 
  วิเคราะห์ระเบียบการวัดผลที่ใช้กับหลักสูตรประถมศึกษา วิเคราะห์จุดประสงค์ตามแผน            
การสอน ค าอธิบายรายวิชาหรือคู่มือการสอนรายวิชาต่าง ๆ น าเทคนิควิธีการไปสร้างเครื่องมือวัดให้สอดคล้อง ทั้ง
ที่เป็นข้อทดสอบและไม่ใช่ข้อทดสอบ ฝึกวิเคราะห์และพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ การประเมินผลตาม
สภาพจริงในระดับประถมศึกษา 

 Analysis of measurement and evaluation regulations related to elementary 
curriculum; analysis of  objectives in lesson plans and syllabus or teaching handbooks; 
application of techniques to measurement instrument construction of both test items and 
other types of measurement instrument; practice of qualities measurement instrument analysis 
and development; authentic assessment in elementary education 
 
275-506  การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา          3(3-0-6) 
               Supervision in Elementary School 
  วิเคราะห์การจัดโรงเรียนประถมศึกษา ความเชื่อและหลักการในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 
วิธีการและกิจกรรมการนิเทศ การนิเทศงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งการนิเทศทางด้านงานวิชาการ และการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 



 Analysis of elementary school administration; beliefs and principles of internal 
supervision in school; methods and activities of supervision; supervision of elementary school 
tasks, emphasized the academic task and students’development task  

 
275-507  พัฒนศึกษา             3(3-0-6) 
                Development Education 
  สาระส าคัญและคุณค่าของพ้ืนฐานวัฒนธรรมและสังคม แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาและ           
การพัฒนา ความสัมพันธ์ของครูกับธรรมชาติ  ผลกระทบจากการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการ
พัฒนาชุมชนและการพัฒนาประเทศ การพัฒนาจิตใจในเชิงคุณธรรม และ จริยธรรม การพัฒนาความส านึกท่ีมีต่อ
สังคมและประเทศชาติ ผลกระทบของการจัดการศึกษาที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย การพัฒนา
นโยบายและการวางแผนการประถมศึกษา การจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ การนิเทศ
ติดตามก ากับและการประเมินผลแผนและโครงการ 

 Essentials and values of culture and society, perspectives of education and 
development; relationships between teachers and nature; effects of development; 
relationships between education, community and country development; development of 
moral and ethics; development of conscience towards society and country; effects of 
education on lives of Thais;  development of policy and elementary education planning; 
school strategic plan making; implementation of plan; supervision, monitoring and evaluation of 
plan and project 

 
275-508  การศึกษาพหุวัฒนธรรม            3(3-0-6) 
               Multicultural Education 
  ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบเขตและมโนทัศน์เก่ียวกับกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ (เน้นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) สภาพปัจจุบันของบริบททางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม
วัฒนธรรมทั่วไป (วัฒนธรรมร่วมสมัย) และวัฒนธรรมประวัติศาตร์ การพัฒนาค่านิยม เจตคติ ความภูมิใจใน
ตนเอง และพฤติกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สังคมประกิตและสังคมจิตวิทยา ความสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนในการส่งเสริมการศึกษาต่างวัฒนธรรมในบริบทของโรงเรียนประถมศึกษา การ
เรียนรู้ภาษาท่ีสอง 

 Meaning, purposes, scope and concepts of multicultural groups (emphasized in 
southern border provinces of Thailand); present status of educational, economical, social and 
governmental context; culture of specific groups, contemporary culture and historical culture; 
development of values, attitudes, self-esteem and behaviors that promote living together 
peacefully; socialization process and socio-psychology; relationships between homes, schools 



and community in promoting multicultural education in the context of elementary school; 
learning second language acquisition  
 
275-601  วรรณกรรมการประถมศึกษา           3(3-0-6) 
               Related Literature in Elementary Education 
  วรรณกรรมการประถมศึกษา สังเคราะหบ์ทความ ผลการประชุมสัมมนาและผลการวิจัย    เพ่ือ
สังเคราะห์ข้อความรู้ใหม่ ๆ ไปใช้พัฒนางานรวมทั้งหาแนวทางในการศึกษางานวิจัยงานการประถมศึกษา 

 Related literature in elementary education; synthesis of papers, seminar reports 
and research reports for sysnthesis new knowledges to  application in task development and 
research in elementary education 

 
275-602  ภาวะผู้น าทางการประถมศึกษา           3(3-0-6) 
               Leadership in Elementary Education 
  มโนมติ และสารัตถะของภาวะผู้น า ภาวะผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองค์การ
ประถมศึกษา ทฤษฎีและกระบวนการที่เก่ียวข้อง การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้น าให้สอดคล้องกับบริบท           
ทางสังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย ภาวะผู้น าทางวิชการ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาอันพึงประสงค์ กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จและความล้มเหลว 

 Concepts and essentials of  leadership; leaderships and behavioral changing in 
elementary education organization; theories and processes of leadership; application of 
leadership theories for Thai social and cultural context emphasized moral and democratic way 
of life; academic leaderships; expected roles of head of elementary school; case study of 
successful and failed cases 

 
275-603  การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา           3(2-2-5) 
               Qualitative Research in Education 
  แนวทางการแสวงหาความจริง ประเภทและลักษณะของการวิจัยแบบต่าง ๆ คุณประโยชน์และ
วิธีการที่ต่างกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพทั่วไปทางการ
ศึกษา กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การวางแผนการวิจัย ปัญหาส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพทางการประถมศึกษา 
เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงาน          การวิจัย วิธี
วิจัยแบบผสมผสานและการประยุต์ใช้ ฝึกปฏิบัติ 

 Truth finding approaches; types and aspects of research; different advantages and 
methods of quantitative and qualitative research; general concepts of qualitative research in 
education; process of qualitative research; research planning, qualitative research problem in 



elementary education, qualitative data collection techniques, qualitative data analysis, reseach 
report writing; mixmethod and its application; practicum 

 
275-604 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเฉพาะในระดับประถมศึกษา       3(2-2-5) 

 Development of Specific Subject Instruction in Elementary Education 
  ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทักษะ และเจตคติ ในวิชาเฉพาะ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ) ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจ ทฤษฎีการเรียนรู้วิชานั้น ๆ ระบบ            
การเรียนการสอนวิชาเฉพาะในระดับประถมศึกษาที่สนใจ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยที่เก่ียวข้อง    กับ
ผลสัมฤทธิ์ ทักษะ และเจตคติ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หลักสูตรวิชาเฉพาะระดับประถมศึกษาที่สนใจ             
การจัดท าก าหนดการสอนและแผนการสอน ฝึกปฏิบัติการสอน วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินผลการสอน 

 Factors related to achievement, psychomotor, and attitudes of specific subject 
(Thai, English, Mathematics, Science, etc ) of interest of elementary students; theories of 
learning of specific subjects; instructional systems of specific subjects of interest in elementary 
education; promoting and developing other factors related to achievement, psychomotor and 
attitudes of students; critical analysis of specific curriculum of interest in elementary education; 
syllabus and lesson plan making, teaching practicum, analysis, critique, and evaluation of 
instruction  
 
275-605 ภูมิปัญญาท้องถิ่น            3(3-0-6) 
                Local Wisdom 
  ความหมายและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาและวิเคราะห์บุคคลส าคัญในชุมชน
ท้องถิ่นในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ คือ ประวัติความเป็นมา แนวทางพัฒนาชีวิตจนประสบความส าเร็จเป็นบุคคล
ส าคัญของท้องถิ่น ความสามารถเฉพาะทาง การด ารงชีวิต/การท ามาหากิน เอกลักษณ์ในการด ารงชีวิต ศึกษาและ
วิเคราะห์ รูปแบบกระบวนการหลอมรวมจิตใจของสมาชิกชุมชน การยอมรับปราชญ์ชาวบ้าน การเข้าใจและเห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์และการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการสร้างสรรค์ของบุคคลส าคัญ
ท้องถิ่น โครงการตามพระราชด าริกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการเผยแพร่เกียรติภูมิปราชญ์ชาวบ้าน การน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา 

 Meaning and significances of local wisdom, study and analysis of important folk 
wisdoms in Thailand for each areas such as history, improvement of ways of living as person in 
local wisdom, specific ability; earning of living, identity; study and analyze the processes of 
uniting members of community model; understanding and valuing local wisdom; analysis and 
synthesis of bodies of knowledge in folk wisdoms; the King’s projects; diffusion of folk wisdoms; 
application of local wisdom for elementary education development; case study 
 



275-606  ปฏิบัติการวิจัยในห้องเรียนประถมศึกษา         3(2-2-5) 
                Practicum in Education Research in the Elementary Classroom 
  วิเคราะห์ปัญหาในระดับชั้นเรียน เลือกปัญหาที่สนใจเพ่ือศึกษาอย่างละเอียด ลงมือปฏิบัติการ 
เสนอผลตามรูปแบบที่ถูกต้อง การวิจัยในชั้นเรียนและสามารถปฏิบัติการ น าผลการศึกษาไปใช้พัฒนางาน              
ได้อย่างทันที 

 Analysis of problems in classroom; choosing problem of interest for studying; 
doing a research; using the right format to present the results; classroom research and 
practicum; application of the results for task development immediately 
 
275-607        การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดระดับสูงของนักเรียนประถมศึกษา             3(2-2-5) 
  Organization of Activities to Develop Higher Level Thinking of Elementary 
  School Students 

 การบูรณาการการสอนทักษะการคิดระดับสูงในรายวิชาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง ฝึกปฏิบัติการบูรณาการการสอนทักษะการคิดระดับสูง และการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนประถมศึกษา 

 Integration of higher level thinking skills with classroom subjects; organization of 
co-curricular activities to develop higher level thinkings skills practicum in Integrating higher 
level thinking skills with classroom subjects, and organizing co-curricular activities to develop 
higher level thinking skills of elementary students   

 
กลุ่มวิชาศิลปศึกษา 
277-511 หลักสูตรและการสอนศิลปศึกษา          3(2-2-5) 
  Art Education Curriculum and Instruction  
  หลักสูตรและรูปแบบของการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิด ทฤษฏี และวิธีการปฏิบัติ            ตาม
บริบทของสังคมไทยและสากล 
  Art education curriculum and art learning model toward concept; theories; and 
practicum of Thai and globalization contexts  

 
277-512 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนศิลปศึกษา         3(2-2-5) 

Instructional Material Development in Art Education  
  รูปแบบการสอนวิชาศิลปะ ที่ส่งเสริมวิธีการคิดสร้างสรรค์ และวิธีการปฏิบัติศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์ เหมาะสมกับสังคมไทยและสากล 
  Art teaching model to encourage creative thinking and practicum toward          
Thai and globalization contexts   



 
277-513 ศิลปะอาเซียน             3(2-2-5) 
  Asian Art  

   ศิลปะในประเทศอาเซียนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และวิธีการปฏิบัติ
เป็นการพัฒนาเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 

 Art of Asian countries in multicuture; understand the thought, believes and 
practices to build a global mindset and to be open up a new broader worldview  
 
277-514   ทัศนศิลป์วิจักษณ์            3(2-2-5) 
  Visual Art Appreciation  
  ศิลปะกับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม คุณค่าของศิลปะ ค่านิยมของคนไทยและ
สากล  

 Art in relation to its function and development of people, society and 
environment, depicting values of art works upon Thai and globalization contexts   
 
277-515 ทัศนศิลป์ศึกษา 2 มิติ            3(2-2-5) 
  Two Dimensional Visual Art  
  งานทัศนศิลป์ประเภท 2 มิติ สร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์ กระบวน ผลผลิต            
ปฏิบัติงาน การน าเสนอผลงาน 
  Two dimensional visual arts through personal experience, processes, products, 
steps of practices and presentation of art works  
 
277-516 ทัศนศิลป์ศึกษา 3 มิติ            3(2-2-5) 
  Three Dimensional Visual Art  
  งานทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ สร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์ กระบวน ผลผลิต ปฏิบตัิงาน 
การน าเสนอผลงาน 
  Three dimensional visual arts through personal experiences, processes, products, 
steps of practices and presentation of art works  
 
 
 
 
 
 



277-517 ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้            3(2-2-5) 
  Southern Folk Art  

วัสดุและกระบวนการออกแบบศิลปะพ้ืนบ้านภาคใต้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม/ชุมชน  
และภูมิปัญญาของชาวใต้สู่สากล 
  Southern materials and processes of designing Southern folk art, wisdom, culture, 
communities and significant southern local wisdom to the present world society  
 
277-601 กิจกรรมเสริมหลักสูตรศิลปศึกษา          3(2-2-5) 
  Extra-curricular Activities in Art Education  
  รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปะไทยและศิลปะ
สากล 

Various types of visual arts activities, aims to instill learners with real 
understanding  of art values upon the influence of art on Thai art and international arts  

 
277-602 พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ           3(2-2-5) 
  Museum and Art Learning Center  
  ประเภทของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ เข้าใจลักษณะของ 
วัฒนธรรมและสังคม มีความตระหนักในคุณค่าของงานศิลปะไทยและศิลปะระดับสากล 

Type’s of arts museum and art learning center management, depicting the 
culture and perception of mankind;  Learner’s awareness Thai values and International value  

 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
281-501   สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกายข้ันสูง         3(3-0-6) 
                Advanced Physiology of Sport and Exercise 
        วิเคราะห์การตอบสนองและการปรับตัวของระบบต่างๆ ในร่างกายต่อการกีฬาและการออกก าลัง
กายในเชิงลึก รวมทั้งการประยุกต์ส าหรับการกีฬาและออกก าลังกายในแต่ละชนิด  
      Analysis of reaction and adaptation of all systems in body during sports and 
exercises in dept, and application for each sport and exercise 
 
281-502  ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา          3(3-0-6) 

     Philosophy and Principles of Physical Education 
 ปรัชญา ค่านิยม จริยธรรม และความศรัทธาในวิชาพลศึกษา หลักการ 

ทางพลศึกษาและทฤษฎีต่าง ๆ แนวโน้มและอิทธิพลของพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการพัฒนาการและ
การจัดการทางกีฬา 



               Philosophy, value, morality, and faith in physical education, principle physical 
education and  theories, tendency and influence of physical education, sport science, 
developmental principle and  sport management  
 
281-503   การบริหารและการจัดการทางพลศึกษา          3(3-0-6) 

    Administration and Management in Physical Education 
 ทฤษฎี หลักการ การจัดการและการบริหารพลศึกษาตามโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ

ของผู้บริหาร เกี่ยวกับบุคลากร  สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก  วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการ
และการบริหารในสถาบันการศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษาและการกีฬา  ทั้งของภาครัฐบาลและ
เอกชน  การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาการบริหารงาน 
  Theories, principles, management and administration in structure of physical 
education; function and responsible of administrator related to personal, facilities, equipment, 
materials and budget for administration and management in education institutions; and related 
physical  education  and  spots  organization; problems analysis  and  management solution 
 
281-504 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา           3(3-0-6) 

    Physical Education Curriculum Development   
    พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรพลศึกษา การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา             

การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตรพลศึกษา การน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา การวิจัยและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา 
     Foundation of curriculum in physical education; curriculum designs; physical 
education and curriculum development of physical education; curriculum implementation  and 
evaluation application of technology, innovation, and Thai wisdom to physical education 
curriculum; research and trends of curriculum development in physical education 
 
281-505  หลักการและเทคนิคการฝึกกีฬา           3(3-0-6) 

    Principle and Techniques of Athletics Training 
 หลักการ ปรัชญา บทบาทและคุณลักษณะที่ดีของผู้ฝึกกีฬา หลักการฝึกซ้อมกีฬา การน าหลักการ

ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการฝึกกีฬาให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกกีฬา  
  Principles, philosophy, roles and qualification of coaching, training principles, 
application of sport science and other significant components for athletics training as coach 
and trainer for sport 
 



281-506 จิตวิทยาการกีฬา            3(3-0-6) 
    Psychology of Sports 

 ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการกีฬา วิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อ
พฤติกรรมทางการกีฬา การสร้างแรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ความวิตกกังวล ความก้าวร้าว กระบวนการ
ข่าวสารและกุศโลบายในการเล่นกีฬา การน าหลักการและทฤษฎีของการกีฬามาใช้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ช่วยเหลือนักกีฬาและผู้เข้าร่วมในกิจกรรมกีฬา มีสมรรถภาพสูงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ 
  Theories and principles in psychology to application for sports; effects of  
structure analysis on sport behavior, motivation, learning, individuality, anxiety, aggressive, 
information processes and application technical in sports; application principles and sport 
theories to for mental health promotion and enhancement athletics in physical activities, 
higher performances both physical and mental 
 
281-601   ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา           3(3-0-6) 

    Biomechanics of Sports 
 กลไกการเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ โดยการน าทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ   

ที่เก่ียวข้องกับวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา กลศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับ
การเคลื่อนไหวในทักษะทางการกีฬา วิเคราะห์และประยุกต์เพ่ือพัฒนาการเคลื่อนไหวให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เล่นกีฬา 
  Kinetically of human through application of theories and and  principles of 
anatomy and physiology, physics mechanics and mathematics for movement in sport skills; 
analysis and application for movement development to enhance effectively in sports 
 
281-602  การทดสอบและการประเมินผลขั้นสูงทางพลศึกษา        3(3-0-6) 

    Advanced Test and Evaluation in Physical  Education  
 ทฤษฎีและหลักการของการทดสอบ การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา วิเคราะห์

แบบทดสอบต่าง ๆ ที่ใช้ในทางพลศึกษา การสร้างแบบทดสอบทางพลศึกษา การน าแบบทดสอบไปใช้              
การใช้สถิติในการแปลค่าคะแนน 

  Theories and principles of tests, measurement and evaluation in physical 
education; analysis several types of test in physical education, instrument construction, tests 
application, statistics in evaluation 
 
 
 
 



281-603    เวชศาสตร์การกีฬา            3(2-2-5)  
   Sports  Medicine 

 ทฤษฎี หลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาการบาดเจ็บจากการกีฬา   
กายภาพบ าบัด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของนักกีฬา ประโยชน์และโทษของยา               
การใช้ยากับนักกีฬาและสารต้องห้ามทางการกีฬา 
  Theories, principles and laboratory of sport injuries, physical therapy, fitness 
rehabilitation and enhance athletes performance; benefit and damage of medice; drugs and  
doping in sport to athletics  
 
281-604   โภชนาการส าหรับนักกีฬา           3(3-0-6) 

    Nutrition for Athletes   
 ความส าคัญและหน้าที่ของสารอาหารชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อร่างกาย   

ความต้องการพลังงานของนักกีฬา การก าหนดรายการอาหารส าหรับนักกีฬา อาหารเสริมกับนักกีฬา  
ความสัมพันธ์ของสารอาหารกับการมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี 
  Significance and roles of nutrients on energy requirement of athletes; definition in 
program food for athletes; supplementary food for athletes; relation of nutrients and physical 
fitness 
 
กลุ่มวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 
282-501    หลักการทางการสร้างเสริมสุขภาพ                   3(3-0-6) 
      Principles of Health Promotion 
        สุขภาพและปัจจัยก าหนดสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกลวิธีทางการสร้างเสริมสุขภาพ 
ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพกับการประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ 
ชุมชน โรงเรียน และในสถานที่ท างาน การสื่อสารมวลชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ ประเด็นทางจริยธรรมและ
คุณธรรมในงานสร้างเสริมสุขภาพ 

 Health and health determinants; concepts, theories, principles, and strategies of 
health promotion; health behavior theories and applications for health promotion; health 
promotion in health care service settings, communities, schools and workplaces; mass 
communication and health promotion; ethical and moral issues in health promotion 
 
282-502    การบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ          3(3-0-6) 
     Health Promotion Administration 

    หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคทางการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารการวางแผนงานสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงานและสถานศึกษา ภารกิจและกระบวนการของการ



บริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ การจัดสายงาน การปฏิบัติตามแผน การประสานงาน การนิเทศงาน การประเมินผล 
และการปรับปรุงงาน ทักษะที่ส าคัญในการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ระบบการบริหารงานสร้างเสริม
สุขภาพ การแก้ปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพ การก าหนดนโยบายและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 Principles, theories and techniques of effective administration; development and 
concepts of health promotion planning in organizational and educational institutions; functions 
and administrative procedures of health promotion, job classification, action following the 
plans, coordination, supervision, evaluation and improvement, needed skills for health 
promotion administration; system analysis of health promotion administration; problem solving 
in health promotion; policy settings and responsibilities 
 
282-503    การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน           3(3-0-6) 
     Community Health Promotion 
        แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุมชน องค์ประกอบต่างๆ            
ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพบุคคลและชุมชน ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน           
การสร้างค่านิยม แรงจูงใจ และสิ่งแวดล้อมทีส่นับสนุนสุขภาพ การประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ          
ในชุมชน องค์กรชุมชนและการจัดตั้งองค์กรชุมชนเพ่ือสร้างเสริมชุมชนให้ประชาชนเกิดความรู้ และทักษะ           
ในการดูแลรักษาสุขภาพ บทบาทของทีมหมอครอบครัวในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
  Concepts and principles of health promotion; theories of community;            
factors affecting personal and community health; problems of community health promotion 
and solutions; creating values, motivation and environment to support health; evaluating 
projects of community health promotion; community organizations and establishment of 
community organizations to promote knowledge and skills of health care; roles of family care 
team in community health promotion 
 
282-504 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนการสร้างเสริมสุขภาพ        3(3-0-6) 

     Health Promotion Curriculum Development and Instruction  
    พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การออกแบบ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน          

การสร้างเสริมสุขภาพ การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนการสร้างเสริมสุขภาพ การวิจัยและ
แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอนการสร้างเสริมสุขภาพ 
     Foundation of curriculum and instruction development in health promotion 
curriculum designs, curriculum and instruction developments ; health promotion curriculum 
implementation and evaluation; applications of  technology, innovation, and  Thai wisdom for 



health promotion curriculum and instruction development; researches and trends of 
curriculum and instruction development in health promotion 
 
282-505   ครอบครัวกับสุขภาพ                                                  3(3-0-6) 
                Family and Health   
                ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวและระบบสุขภาพ  หน้าที่ของครอบครัวและระบบสุขภาพ  สัมพันธภาพ
ระหว่างครอบครัว และการดูแลสุขภาพครอบครัว  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับระบบสุขภาพ ระบบ
ประกันสุขภาพ  การใช้ปทัสถานของระบบครอบครัวทั้งจริยธรรมและคุณธรรมในการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ
และสร้างเสริมสุขภาพ ทีมหมอครอบครัว 
    Knowledge of family and health system; family functions and health system; 
family relationships and family health care; family interaction with the health system; health 
insurance system; use of ethical and moral norms of family systems for health behavior 
improvement and health promotion; family care team 
 
282-506   การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน          3(3-0-6) 
    School Health Promotion 
               แนวคิด หลักการ และกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน ปัญหาและแนวทางในการ
แก้ปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน บทบาทของบุคลากรครูในการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน การ
ประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และนโยบายปัจจุบันเกี่ยวกับโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  
  Concepts, principles and strategies of health promotion in schools; problems of 
school health promotion and solutions; roles of teachers in promoting health in school; 
evaluating projects of school health promotion; health promoting school and current policies 
in health promoting school 
 
282-601  ระบาดวิทยา             3(3-0-6) 
     Epidemiology 
                  แนวคิด หลักการ และ วิธีการทางระบาดวิทยา การวัดทางด้านระบาดวิทยา รูบแบบการศึกษา
ทางด้านระบาดวิทยา (ระบาดวิทยาเชิงสังเกตการณ์ และ ระบาดวิทยาเชิงทดลอง) การประยุกต์          ระบาด
วิทยาในการสร้างเสริมสุขภาพ  
  Concepts, principles and methods of epidemiology; epidemiological 
measurements; epidemiological studies (observational epidemiology and experimental 
epidemiology); applications of epidemiology for health promotion 
 



282-602    การวางแผนและประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพ        3(3-0-6) 
           Planning and Evaluation in Health Promotion 
                  แนวคิด หลักการ และขั้นตอนการวางแผนในการสร้างเสริมสุขภาพ รูปแบบโครงการ            
สร้างเสริมสุขภาพ การวางแผน การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือวัดผลทางการสร้างเสริมสุขภาพ วิธีการประเมินผล
การสร้างเสริมสุขภาพและโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเด็นทางจริยธรรมและคุณธรรม ในการวางแผนและ
ประเมินผล 
  Concepts, principles, and procedures of planning in health promotion;           
health promotion models or projects; planning, constructing and developing instruments          
for evaluating outcomes in health promotion; methods of evaluation of outcomes of health 
promotion and health promotion projects; ethical and moral issues in planning and evaluation 
 
282-603   โภชนาการส าหรับมนุษย์           3(3-0-6) 
     Human Nutrition  
     ความหมายและความส าคัญของโภชนาการ หน้าที่ของสารอาหารที่มีต่อร่างกาย เมตะโบลิซึม   
ความต้องการพลังงานของคนเรา อาหารและสุขภาพ การเลือกบริโภคอาหาร ความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางด้านอาหาร โภชนาการส าหรับมนุษย์ สภาวะและโรคต่างๆที่เก่ียวข้องกับโภชนาการ 
  Definition and significance of human nutrition; functions of nutrients in human 
body; metabolism; human energy requirements; diet and health; healthy food choices; food 
security and safety; nutrition for humans; nutritional conditions and diseases  
 
282-604  การสร้างเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ          3(3-0-6) 

    Health Promotion for Elders  
    พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ ความต้องการของผู้สูงอายุ องค์ประกอบต่างๆ ที่มี

อิทธิพลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ แนวคิด หลักการ และกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ การสร้างค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ และสิ่งแวดล้อมทีส่นับสนุนสุขภาพของผู้สูงอายุ 
  Development and changing of elders; needs of elders; factors effecting health of 
elders; health proplems of elders; concepts, principles, and strategies of health promotion 
among elders; creatinging values, attitude, motivation and environment to support health of 
elders  
 
 
 
 
 



3. สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
270-697  สารนิพนธ์ (ส าหรับนักศึกษาแผน ข)        6(0-18-0) 
  Minor thesis  
  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหัวข้อ/โครงการที่สนใจในกรอบของกลุ่มวิชา 
ด าเนินการวิจัย เสนอผลงานตามรูปแบบที่ถูกต้องโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

 Studies related literature on interested topic/project within the cluster, doing the 
research, using the right format to present the research results, with the approval of adviser 
and curriculum executive committee  

 
270-698  วิทยานิพนธ์ (ส าหรับนักศึกษา แผน ก  แบบ ก 1)                 36(0-108-0) 
                Thesis  
                นักศึกษาเสนอโครงการที่สนใจในกรอบของกลุ่มวิชา ด าเนินการวิจัย เสนอผลงานตามรูปแบบที่
ถูกต้องโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 The students propose research proposals of interest within the cluster, doing the 
research, using the right format to present the research results, with the approval of adviser 
and curriculum executive committee  

 
270-699  วิทยานิพนธ์  (ส าหรับนักศึกษา แผน ก  แบบ ก 2)          18(0-54-0) 
                Thesis  
                นักศึกษาเสนอโครงการที่สนใจในกรอบของกลุ่มวิชา ด าเนินการวิจัย เสนอผลงานตามรูปแบบที่
ถูกต้องโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 The students propose research proposals of interest within the cluster, doing the 
research, using the right format to present the research results, with the approval of adviser 
and curriculum executive committee  
 



 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษาระดับตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา), สถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย์ นายปริศวร์  ยิ้นเสน Ph.D. (Korean Linguistics), Jeonju, 
University, Korea, 2548 
M.A. (Korean Studies), Jeonju, 
University, Korea, 2543 
ศศ.บ. (ประถมศึกษา), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2538  

2 xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นายธีรพงศ์   แก่นอินทร์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2532 
ค.ม. (ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2525 
กศ.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 2)  (ภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2521 

3 xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นายสุเมธ  พรหมอินทร ์ ค.ม. (พลศึกษา), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 
2531 
ค.บ. (พลศึกษา), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 
2526 

4 xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นางคณิตา  นิจจรัลกลุ Ph.D. (Curriculum & Instruction: 
Educational Technology), University of 
Missouri-Columbia, U.S.A., 2529 
Ed. Sp. (Educational Technology), 
University of Missouri-Columbia, U.S.A., 
2526 
M.Ed. (Educational Media), University of 
Missouri-Columbia, U.S.A., 2525 
กศ.บ. (การมัธยมศึกษา) ภูมิศาสตร์, มหา

วิทลาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2516 

5 xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นายชิดชนก  เชิงเชาว์ Ph.D. (Research Design and Statistics), 
The Florida State University U.S.A, 
2531 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2521 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส์, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2519 



ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษาระดับตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา), สถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

6 xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นายเอกรินทร์  สังข์ทอง Ph.D. (Educational Administration), 
University of Missouri - Columbia, U.S.A, 2550 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) ภาษาอังกฤษ,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535 

7 xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นายวุฒิชัย  เนียมเทศ ค.ด. (บริหารการศึกษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ),              มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2542 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),                 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2530 
น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2526 

8 xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  นายณัฐวิทย์    พจนตันติ ศษ.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2546 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ),  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2534วท.บ. 

(ศึกษาศาสตร์) ชีววิทยา,  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2524 

9 xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอาฟีฟี  ลาเต๊ะ ปร.ด. (การวิจยัและสถิติทางวิทยาการปัญญา), 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 
วท.ม. (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2548 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543 

10 xxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายศักรินทร์  ชนประชา กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่), มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2542 
กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่), มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2542 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์),                วิทยาลัย
ครูเชียงราย, 2535 

11 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายมูฮมัหมดัอาฟีฟี           
อัซซอลีฮีย ์

ค.ด. (พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2559 
M.Ed. (Curriculum Studies), University 
Sains Malaysia, 2551 



ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษาระดับตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา), สถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ฟิสิกส,์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2549 

12 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวอลิสรา  ชมชื่น ค.ด. (หลักสูตรและการสอน), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2551 
คศ.ม. (คณติศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2544 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2541 

13 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายธีรยุทธ  รัชชะ ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนรู้), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2556 
ค.อ.ม. (หลักสตูรและการสอนอาชีวศึกษา), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาดกระบัง, 2544 
ค.บ. (เทคนิคสถาปัตยกรรม), สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม, 2542 

14 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายนัทธี  บุญจันทร ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออก          ก าลังกาย
และการกีฬา),            มหาวิทยาลัยบรูพา,  2557 
ปร.ด. (ธุรกิจการกีฬาและบันเทิง), มหาวิยาลยั
ศรีปทุม, 2556 
ศศ.ม. (การฟื้นฟูสมรรถภาพ), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545 
วท.บ.  (เทคนิคกายอุปกรณ์),   
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2534 

15 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวถาวรินทร  รักษ์บ ารุง ค.ด. (พลศึกษา),จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 
2554 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กาย), มหาวิทยาลยับูรพา, 2544 
วท.บ. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540 

16 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายบดินทร์ แวลาเตะ๊ Ed.D. (College Teaching), Oklahoma 
State Universiy, U..S..A, 2552 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2546 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534 

17 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายมัฮดี  แวดราแม ค.ด.  (การวดัและประเมนิผลการศึกษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 
ค.ม.  (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 



ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษาระดับตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา), สถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
ค.บ. (วิทยาศาสตร-์ชีววิทยา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 

18 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ ปร.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 
ศษ.ม. (การวัดและวิจัยการศึกษา), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544  
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้าก าลัง), สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, 2541 

 
 อาจารย์ผู้สอน 

ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางอัมพร  ศิลปเมธากลุ Ed.D. (Applied Education), Oklahoma 
State University, U.S.A, 2550 
MF.A. (Master of Fine Art), The Savanah 
College of Art and Design, U.S.A, 2536 
B.A. (Bachelor of Art), Berea College, 
U.S.A, 2534 

2 xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายชัยวัฒน์  ผดุงพงษ์ ค.ม. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2544 
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา),มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2534 

3 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายฐปนรรฆ์  ประทีปเกาะ ปร.ด. (ระบาดวิทยา),  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2553วท.ม. 
(ระบาดวิทยา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2541 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์),  มหาวทิยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช, 2537 

4 xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางกาญจนา สหะวิริยะ M.A. (Teaching Korean as a Second 
Foreign Language), 
Sookmyung Women’s  University, 
Korea, 2556 
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2549 

 


