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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

(หลักสูตรปรบัปรุง พุทธศักราช 2565) 
 

 
1. ชื่อหลักสูตร:  
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 Master of Education Program in Innovative Curriculum and Learning Management 
 
2. ชื่อปริญญา:  
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) 
 ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) 
 Master of Education (Innovative Curriculum and Learning Management) 
 M.Ed. (Innovative Curriculum and Learning Management) 
 
3. จำนวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร  :  40 หน่วยกิต 
 
4. โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

(1)  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 1 (6) (6) 
(2)  หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1 1 
(3)  หมวดวิชาเอก 
     (3.1)  วิชาเอกบังคับ  
     (3.2)  วิชาเอกบังคับไม่นับหน่วยกิต 

 
27 
(6) 

 
36 
(6) 

(4)  หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
     (4.1)  วิทยานิพนธ์  
     (4.2)  การค้นคว้าอิสระ 

 
12 
- 

 
- 
3 

(5)  การสอบประมวลความรู้ 2 - 0 
รวม 40 40 

 

หมายเหตุ  
1 สำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้จบปริญญาด้านการศึกษาและไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษาหลังจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
2 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือปาก
เปล่า ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรแล้ว และมีผล
การศึกษาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
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4.1 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
(1)  หมวดวิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต  สำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้จบปริญญาด้านการศึกษา
และไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษาหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 
CLM6701 ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู 1 (3) (2-2-5) 

ไม่นับหน่วยกิต 
CLM6702 ความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู 2 (3) (2-2-5) 

ไม่นับหน่วยกิต 
 

(2)  หมวดวิชาบังคบับณัฑิตศึกษา (1 หน่วยกิต) 
RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1(1-1-0) 
   

(3)  หมวดวิชาเอก 
     (3.1)  วิชาเอกบังคับ  
             (3.1.1) วิชาเอกบังคับ แผน ก แบบ ก 2 (27 หน่วยกิต) 
*CLM6505 วิธีวิทยาการวิจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
**CLM6603 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
**CLM6604 นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร 3(3-0-6) 
**CLM6605 การประเมินหลักสูตร 3(3-0-6) 
**CLM6606 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
**CLM6607 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
**CLM6608 การพัฒนาเอกสารหลักสูตรและแหล่งการเรยีนรู้ 3(3-0-6) 
**CLM7603 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
CLM7604 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน 3(1-4-7) 
              (3.1.2)  วิชาเอกบังคับ แผน ข (36 หน่วยกิต)  
*CLM6505 วิธีวิทยาการวิจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
**CLM6603 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
**CLM6604 นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร 3(3-0-6) 
**CLM6605 การประเมินหลักสูตร 3(3-0-6) 
**CLM6606 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
**CLM6607 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
**CLM6608 การพัฒนาเอกสารหลักสูตรและแหล่งการเรยีนรู้ 3(3-0-6) 
**CLM7603 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
CLM7604 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน 3(1-4-7) 
CLM7706 ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร 3(1-4-7) 
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**CLM7708 อุดมการณ์และนวัตกรรมทางการจัดการศึกษา 3(3-0-6) 
**CLM7709 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
     (3.2)  วิชาเอกบังคับไม่นับหน่วยกิต   
**CLM6503 ภาษาองักฤษทางหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้ (3) (3-0-6) 

ไม่นับหน่วยกิต 
**CLM7605 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มด้านหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ 
(3) (2-2-5) 

ไม่นับหน่วยกิต 
   

(4)  หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
      (4.1)  วิชาศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง แผน ก แบบ ก 2 (12 หน่วยกิต) 
CLM7099 วิทยานิพนธ์ 12(0-24-24) 
      (4.2)  วิชาศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง แผน ข (3 หน่วยกิต)  
CLM7096 การค้นคว้าอิสระ 3(1-4-7) 

 

 (5)  การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาแผน ข   
CLM7097 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0) 

 
       หมายเหตุ 1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้อาจกำหนดให้นักศึกษาที่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขาการศึกษา (Education) 
และไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษาหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ลงทะเบียน
เรียน ในราย วิชา  CLM6701 และ  CLM6702 และสอบให้ ได้ผลการเรียน  S 
(Satisfactory) 
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4.2 แผนการศึกษา 
 

1) แผน ก แบบ ก2  

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

CLM6505 วิธีวิทยาการวิจัยด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

3 CLM6503 ภาษาอังกฤษทางหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

(3) 
ไม่นับหน่วยกิต

CLM6603 การพัฒนาหลักสูตร 3 CLM6604 นวัตกรรมการบริหารจัดการ
หลักสูตร

3 

CLM6606 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3 CLM6607 นวัตกรรมและเทคโนโลยี   
การจัดการเรียนรู้ 

3 

CLM6608 การพัฒนาเอกสารหลักสูตร
และแหล่งการเรียนรู้ 

3 CLM7604 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัด  
การเรียนรู้และผู้เรียน 

3 

 รวม 12 หน่วยกิต  RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับ
บัณฑิตศึกษา

1 

    รวม 10 หน่วยกิต  
 
 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

CLM6605 การประเมินหลักสูตร 3 CLM7099 วิทยานิพนธ์ 12
CLM7603 นวัตกรรมการนิเทศ          

การจัดการเรียนรู้ 
3  รวม 12 หน่วยกิต  

CLM7605 สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม
ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 

(3) 
ไม่นับหน่วย

กิต 

   

 รวม 6 หน่วยกิต  
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2) แผน ข*  

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

CLM6505 วิธีวิทยาการวิจัยด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

3 CLM6503 ภาษาอังกฤษทางหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 

(3) 
ไม่นับหน่วย

กิต 
CLM6603 การพัฒนาหลักสูตร 3 CLM6604 นวัตกรรมการบริหารจัดการ

หลักสูตร
3 

CLM6606 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3 CLM6607 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ 

3 

CLM6608 การพัฒนาเอกสารหลักสูตร
และแหล่งการเรียนรู้ 

3 CLM7604 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และผู้เรียน 

3 

 รวม 12 หน่วยกิต  RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับ
บัณฑิตศึกษา 

1 

  รวม 10 หน่วยกิต 
 
 

ปีที่ 2
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

CLM6605 การประเมินหลักสูตร 3 CLM7706 ประสบการณ์การพัฒนา
หลักสูตร

3 

CLM7603 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ 

3 CLM7708 อุดมการณ์และนวัตกรรม
ทางการจัดการศกึษา 

3 

CLM7605 สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม
ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ 

(3) 
ไม่นับหน่วย

กิต 

CLM7709 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชน 

3 

CLM7096 การค้นคว้าอิสระ 3 รวม 9 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  

 
* สาขาวิชาจะเปิดให้นักศึกษาแผน ข ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CLM7097 การสอบประมวลความรู้ 
เมื่อนักศึกษาได้สอบผ่านรายวิชาจนครบถ้วนตามหลักสูตร 
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