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วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการนิเทศ
2. เพื่อเตรียมบุคลากรที่จะเปนศึกษานิเทศก นักพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารฝายวิชาการของสถานศึกษา
และอาจารยผูสอน
3. เพื่อสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศและการพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษาคนควาและ
วิจัย
4. เพื่อพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
1. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550
2. สําเร็จปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา ระดับเกียรตินิยม หรือสําเร็จปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา
และมีประสบการณการทํางานเกี่ยวของกับการศึกษาไมนอยกวา 1 ป หรือสําเร็จปริญญาบัณฑิตสาขาอื่น และมี
ประสบการณการทํางานเกี่ยวของกับการศึกษาไมนอยกวา 2 ป
3. ผานกระบวนการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ แบงเปน 2 แผนการศึกษา คือ
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
30 หนวยกิต
วิชาเลือก
6 หนวยกิต
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
12 หนวยกิต
แผน ข
วิชาบังคับ
วิชาเลือก

38 หนวยกิต
10 หนวยกิต

- ป.โท หลักสูตรและการนิเทศ หนา 1 -

สําหรับผูที่จบปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาวิชาการศึกษา จะตองศึกษารายวิชาตอไปนี้
ในปแรกที่เขาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา โดยไมคิดคาระดับและไดรับผลการศึกษาเปน S คือ
462 202
วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(General Methods of Teaching)
463 101
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Psychology)
464 230
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
การแบงสายวิชาในการสอบประมวลความรอบรู
1. นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 มีสิทธิเขาสอบประมวลความรอบรูภายหลังจากที่ไดเรียน
และสอบผานรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชา (30 หนวยกิต) และในการสอบประมวลความรอบรูกําหนดใหนักศึกษา
สอบ 2 สายวิชา คือ
1.1 สายวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
1.2 สายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ
2. นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข มีสิทธิเขาสอบประมวลความรอบรูภายหลังจากที่ไดเรียน และสอบ
ผานรายวิชาบังคับครบทุกวิชา (38 หนวยกิต) และในการสอบประมวลความรอบรูกําหนดใหนักศึกษาสอบ 3
สาขาวิชา คือ
2.1 สายวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2.2 สายวิชาพื้นฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตร การสอนและการนิเทศ
2.3 สายวิชาสถิติและการวิจัย
รายวิชาและหนวยกิต
วิชาบังคับ สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จํานวน 30 หนวยกิต และแผน ข จํานวน 38
หนวยกิต
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ จํานวน 30 หนวยกิต
461 401
หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles of Educational Administration)
462 401
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
(Foundations of Curriculum Development)
462 402
ทฤษฎีหลักสูตร
3(3-0-6)
(Curriculum Theory)
462 403
ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร
2(1-2-3)
(Practicum in Curriculum Development)
462 411
การออกแบบการสอน
3(2-2-5)
(Instructional Design)
462 412
การนิเทศการสอน
3(3-0-6)
(Supervision of Instruction)

- ป.โท หลักสูตรและการนิเทศ หนา 2 -

462 413

ปฏิบัติการการนิเทศการสอน
(Practicum in Instructional Supervision)
พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
(Psychological Foundations of Education)
พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
(Philosophical Foundations of Education)
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Educational Research)
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
(Social Foundations of Education)

463 461
464 411
464 451
464 460
467 391

นักศึกษาแผน ข ตองศึกษารายวิชาบังคับตอไปนี้ อีก 8 หนวยกิต คือ
462 428
การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ
(Research Studies on Curriculum and Supervision)
462 429
การศึกษารายบุคคล
(Individual Study)

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
6(1-0-17)

วิชาเลือก สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จํานวน 6 หนวยกิต และสําหรับนักศึกษาแผน ข
จํานวน 10 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
461 408
ภาวะผูนําทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Leadership)
461 412
การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Personnel Administration)
462 404
สัมมนาหลักสูตรประถมศึกษา
2(2-0-4)
(Seminar in Elementary School Curriculum)
462 405
สัมมนาหลักสูตรมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
(Seminar in Secondary School Curriculum)
462 406
สัมมนาหลักสูตรอุดมศึกษา
2(2-0-4)
(Seminar in Higher Education Curriculum)
462 414
ปญหาการนิเทศการสอน
2(2-0-4)
(Problems in Instructional Supervision)
462 415
ปฏิบัติการการนิเทศการฝกสอน
2(1-2-3)
(Practicum in Supervision of Student Teaching)
>
462 428
การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ
2(2-0-4)
(Research Studies on Curriculum and Supervision)
>

ใหเลือกเฉพาะนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
- ป.โท หลักสูตรและการนิเทศ หนา 3 -

463 421
464 452
464 453
468 350

สัมมนากระบวนการกลุมสัมพันธ
(Seminar in Group Process)
สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทดลองและกึ่งทดลอง
(Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Advanced Statistics for Educational Research)
การสื่อสารการศึกษา
(Educational Communications)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

และรายวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันอื่น โดยความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชา
วิทยานิพนธ สําหรับแผน ก แบบ ก 2
462 430
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Thesis)

12 หนวยกิต

วิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา
466 422
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (มีคาเทียบเทา)
2(2-0-4)
(English for Graduate Students in Education)
ทั้งนี้ผูที่ลงเรียนวิชานี้นั้น
ไมนับหนวยกิตให และมีสิทธิไดรับการยกเวนไมตองสอบ
ภาษาตางประเทศ
คําอธิบายรายวิชา
เลขประจํารายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
461 401
หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
(Principles of Educational Administration)
ศึกษาหลักการวางแผน การจัดรูปโครงการบริหาร และบริหารคณะทํางาน การวินิจฉัยสั่งการ
การประสานงาน การเสนอรายงานและการจัดทํางบประมาณ รวมทั้งวิวัฒนาการของการบริหาร และระบบ
การศึกษาของไทย
461 408

ภาวะผูนําทางการศึกษา
2(2-0-4)
(Educational Leadership)
ศึกษาความหมายและความสามารถในการเปนผูนํา บทบาทของผูนํา ความคาดหวังของสังคมที่
เกี่ยวกับบทบาทและของผูนําลักษณะและพฤติกรรมของผูนํา ชนิดของผูนําโดยทั่วไป ตลอดจนผูนําในวงการศึกษา
461 412

การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Personnel Administration)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการบริหารงานบุคคล การวางแผน การสรรหา และการ
คัดเลือกบุคลากร การจําแนกตําแหนง การจูงใจและบํารุงขวัญ การบําเหน็จความชอบ การโอนยาย วินัยและ
การลงโทษ การใหสวัสดิการและการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ป.โท หลักสูตรและการนิเทศ หนา 4 -

462 401

พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
(Foundations of Curriculum Development)
ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน หลักการ กระบวนการ และบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
การกําหนดจุดมุงหมาย การเลือกเนื้อหาสาระการใชและการประเมินหลักสูตร
462 402

ทฤษฎีหลักสูตร
3(3-0-6)
(Curriculum Theory)
ศึกษาแนวคิดของนักทฤษฎีการศึกษาและทฤษฎีหลักสูตรที่เปนหลัก วิเคราะหความหมายของ
โครงสรางของหลักสูตรตามแนวคิดนั้นๆ วิเคราะหลักษณะของหลักสูตรตามแนวมนุษยนิยม และแนวพฤติกรรมนิยม และศึกษาแนวทางการสืบคนเกี่ยวกับหลักสูตรในอนาคต
462 403

ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร
(Practicum in Curriculum Development)
ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนเทคนิคการสรางการใช
การศึกษานอกสถานที่และฝกปฏิบัติงานตามสถานศึกษาในชุมชน

2(1-2-3)
และการประเมินหลักสูตร

มี

462 404

สัมมนาหลักสูตรประถมศึกษา
2(2-0-4)
(Seminar in Elementary School Curriculum)
วิเคราะหและอภิปรายหลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตรประถมศึกษา การใชหลักสูตร
ประถมศึกษา ปญหาในการใชหลักสูตรนวัตกรรม และแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาในอนาคต
462 405

สัมมนาหลักสูตรมัธยมศึกษา
2(2-0-4)
(Seminar in Secondary School Curriculum)
วิเคราะหและอภิปรายหลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตรมัธยมศึกษา การใชหลักสูตร
มัธยมศึกษา ปญหาในการใชหลักสูตร นวัตกรรม และแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาในอนาคต

462 406

สัมมนาหลักสูตรอุดมศึกษา
2(2-0-4)
(Seminar in Higher Education Curriculum)
วิเคราะหและอภิปรายหลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตรอุดมศึกษา ความสัมพันธ
ระหวางหลักสูตรอุดม ศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาขาตางๆ นวัตกรรม และแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรอุดมศึกษา
462 411

การออกแบบการสอน
3(2-2-5)
(Instructional Design)
ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎี องคประกอบ และโครงสรางของการออกแบบการสอน การประยุกต
ทฤษฎีการออกแบบการสอนในสภาพตางๆ ของการเรียนการสอนและการฝกอบรม ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสราง
การทดลองใชและการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการสอน

- ป.โท หลักสูตรและการนิเทศ หนา 5 -

462 412

การนิเทศการสอน
3(3-0-6)
(Supervision of Instruction)
ศึกษาจุดมุงหมายของการนิเทศการสอน ทักษะที่จําเปนของผูนิเทศ หลักการและทฤษฎีตางๆ
สําหรับการนิเทศการสอน เทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินการสอนของครู และการประเมินระบบการนิเทศ
การสอน
462 413

ปฏิบัติการการนิเทศการสอน
2(1-2-3)
(Practicum in Instructional Supervision)
ฝกปฏิบัติการนิเทศการสอน เนนการใชเทคนิคการนิเทศ การจัดโครงการและกิจกรรมการนิเทศ
มีการศึกษานอกสถานที่

462 414

ปญหาการนิเทศการสอน
2(2-0-4)
(Problems in Instructional Supervision)
ประมวลและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนอภิปรายและเสนอแนวทางการวิจัยเพื่อ

แกปญหานั้นๆ
462 415

ปฏิบัติการการนิเทศการฝกสอน
2(1-2-3)
(Practicum in Supervision of Student Teaching)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการฝกสอน การจัดโครงการการฝกสอน การเตรียมความพรอม
กอนฝกสอน การวางแผนเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของนักศึกษา การประเมินผลการนิเทศ
มีการศึกษานอกสถานที่และฝกปฏิบัติการนิเทศ
462 428

การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ
2(2-0-4)
(Research Studies on Curriculum and Supervision)
ศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการนิเทศ โดยเนนถึงการกําหนดปญหา การออกแบบ
การวิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ตลอดจนการประเมินรายงานการวิจัย
เพื่อเลือกนําผลการวิจัยมาประยุกตใช
462 429

การศึกษารายบุคคล
6(1-0-17)
(Individual Study)
ศึกษาคนควาและรายงานอยางมีระบบ เกี่ยวกับหลักสูตรหรือการสอนหรือการนิเทศการสอน

462 430

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
12 หนวยกิต
(Thesis)
คนควา วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร หรือการนิเทศในเรื่องที่ผูเรียนมีความสนใจ มีอาจารยที่ปรึกษา
เปนผูพิจารณาความเหมาะสมและแนะนําการคนควาวิจัย
463 421

สัมมนากระบวนการกลุมสัมพันธ
(Seminar in Group Process)
- ป.โท หลักสูตรและการนิเทศ หนา 6 -

3(3-0-6)

ศึกษาความสัมพันธของมนุษยโดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธ เปนเครื่องมือเพื่อเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น
พิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญในการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลและ
กลุมชน
การฝกทักษะที่จําเปนในการสรางสัมพันธที่ดีโดยใชวิธีกระบวนการกลุมเปนเครื่องมือในการเรียนรู
มุงเนนใหเกิดความเขาใจหลักการและพัฒนาวิธีการทํางานของสมาชิกในกลุมตางๆ
463 461

พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Psychological Foundations of Education)
ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู กระบวนการสอน และการฝกสอน
โดยเนนถึงความคิดความเขาใจ ลักษณะธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย ตามแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุม
ตางๆ รวมทั้งความรูความเขาใจในองคประกอบของการเรียนรูและการสอนทุกดาน การประยุกตหลักการและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการจัดการใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงค และเปาหมายของการจัดการศึกษา
464 411

พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Philosophical Foundations of Education)
ศึกษาปรัชญาตะวันตกที่เปนพื้นฐานของการศึกษา ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา
ปรัชญาตะวันออก โดยเฉพาะพุทธธรรมที่เปนแกนสําคัญคือ อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท หลักขันธหา และหลัก
ไตรลักษณ ตลอดจนวัฒนธรรมของไทย เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการศึกษา จุดหมายของหลักสูตร
และการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
464 451

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Statistics for Educational Research)
ศึกษาสถิติพื้นฐาน ทฤษฎี ความนาจะเปน การสุมกลุมตัวอยาง การประมาณคาประชากร
การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยประชากร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม การทดสอบดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก
464 452

สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทดลองและกึ่งทดลอง
3(3-0-6)
(Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research)
วิชาบังคับกอน: 464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
ศึกษาวิธีการออกแบบการวิจัยทดลองและกึ่งทดลองแบบตาง ๆ และแบบของการวิเคราะหทาง
สถิติที่สอดคลอง ทั้งสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนตามแบบแผนการ
วิจัย แบบสุมสมบูรณ แบบสุมกลุมลาตินสแควร แมนวิทนี - ยู ครัสคอวอลลีสฟรีดแมน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การ
ทดสอบภายหลัง ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสถิติ เพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากตัวแปรแทรกซอน
ในงานวิจัยทางการศึกษา

464 453

สถิติชั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Advanced Statistics for Educational Research)
วิชาบังคับกอน: 464 452 สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทดลองและกึ่งทดสอบ
ศึกษาหลักการและกรบวนการวิเคราะหทางสถิติตัวแปรพหุนาม ปญหาเชิงสถิติที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธและการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนาม สหสัมพันธพหุคูณ สหสัมพันธแดนโนนิคัล การวิเคราะห
- ป.โท หลักสูตรและการนิเทศ หนา 7 -

องคประกอบ การวิเคราะหความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตัวแปรพหุนาม ตลอดจน
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูปอาทิ SPSS และ SAS
464 460

วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
ศึกษามโนทัศนของการวิจัยในฐานะที่เปนกรรมการในการแสวงหาองคความรูของสาขาวิชาและ
ในฐานะกระบวนการเชิงระบบแนวการวิจัยแบบตางๆ ที่ใชในสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตร ทั้งในระบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ การเขียนโครงการวิจัยสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรและลักษณะขอมูล ตัวอยางและการ
กําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระทําขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอ
ผลการวิเคราะห การแปลงความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงาน การวิจัย
ลักษณะตางๆ ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย
466 422

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (มีคาเทียบเท)
2(2-0-4)
(English for Graduate Students in Education)
จุดมุงหมายของวิชานี้เนนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานเอกสารทางวิชาการที่
เปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะไดฝกและทําความคุนเคยกับการอานเอกสารประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ที่เคยศึกษา
467 391

พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Social Foundations of Education)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตร สาขารัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ประชากรศาสตร
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่มีความสัมพันธกับระบบการศึกษา วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา
468 350

การสื่อสารการศึกษา
2(1-2-3)
(Educational Communication)
ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎี กระบวนการการสื่อสาร หลักการสื่อสาร ปญหาและการแกปญหาการ
สื่อสารทางการศึกษา การประยุกตทฤษฎีการสื่อสารในการศึกษา การสรางและประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือใน
การสื่อสารทางการศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่
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