
สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์
 

10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai Studies  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสงัคมไทยทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 
2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นไทยคดศีกึษาไปประยุกตใ์นการด าเนนิชวีติ 

3. เพือ่ปลกูฝังความส านกึและความภมูใิจในวัฒนธรรมไทย 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัด

ระเบยีบสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 

 
 

20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Educational Technology and Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และขอบขา่ย 
     เทคโนโลยกีารศกึษาทัง้ 7 ขอบขา่ย 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการศกึษา และนวตักรรมทางการศกึษา 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสมัพันธข์องเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในระบบ 

     โรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยัทีค่รอบคลมุการจัดการศกึษาทีบ่า้น ชมุชน การศกึษาผา่นจอภาพ 

     การศกึษาทางไกล การฝึกอบรม และสงัคมการเรยีนรู ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ครอบคลมุการศกึษาขอบขา่ยเทคโนโลยกีารศกึษาในดา้น 
การจัดระบบและออกแบบระบบทางการศกึษา พฤตกิรรมและวธิกีารทางการศกึษา สือ่สารทางการศกึษา การจัดสภาพแวดลอ้ม

ทางการศกึษา การจัดการทางการศกึษาและการประเมนิทางการศกึษา  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจัดการศกึษา  
นวตักรรมทางการศกึษา การศกึษาความสมัพันธข์องการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน 

และอธัยาศยัทีค่รอบคลมุการจัดการศกึษาทีบ่า้น ชมุชน การศกึษาผา่นจอภาพ การศกึษาทางไกล การฝึกอบรม และสงัคม 

การเรยีนรู ้
 

20302 สถติ ิวจิยั และการประเมนิผลการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Statistics, Research and Evaluation in Education  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นหลกัการทางสถติ ิวจัิย และประเมนิการศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการออกแบบ และด าเนนิงานวจัิยและประเมนิการศกึษา 
3.  เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติไิดถู้กตอ้งและเหมาะสมในการวจัิยและประเมนิการศกึษา 

4.  เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการการวจิัยและการประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

5.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    ความรูพ้ืน้ฐานในการวจิัย การด าเนนิงานวจิัย การออกแบบวจิัย การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนในระบบและ 
นอกระบบ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา การประเมนิผลในชัน้เรยีน บรูณาการการวจัิย การวดัและ

ประเมนิเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนในระบบและนอกระบบ เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอืเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัย  

การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิยั การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นเจตพสิยั การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวดั
ดา้นทักษะพสิยั การเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือ่การวจัิยและประเมนิการศกึษา สถติพิืน้ฐานเพือ่การวจัิยและประเมนิการศกึษา  

การเตรยีมขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิืน้ฐาน การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุปและอภปิรายผล การเขยีน
รายงานวจัิยและประเมนิ การน าเสนอผลงานการวจัิยและการใชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 
 

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้  (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology and Learning Methodology  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับครูและ 

     บคุลากรทางการศกึษา 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับรูปแบบการเรยีนรูแ้ละ 

     การสอนทัง้การศกึษาในระบบและการศกึษานอกระบบ 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและจัดการเรยีน การสอนทัง้ในระบบ  

     นอกระบบ และตามอธัยาศัยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและการประยุกตใ์ชจ้ติวทิยาพัฒนาการวยัเด็ก วยัรุ่น และวัยผูใ้หญ ่จติวทิยาการศกึษากลุม่

ปัญญานยิม มนุษยนยิม และพฤตกิรรมนยิม จติวทิยาการแนะแนวและการปรกึษากลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้ความคดิและเหตผุล กลุม่
ทฤษฎทีีเ่นน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้พฤตกิรรม ศาสตรแ์ละศลิป์ในการจัดการเรยีนรูใ้นระบบและนอกระบบ 

ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ รูปแบบการเรียนรูแ้ละการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรยีนรูใ้นระบบ
นอกระบบและตามอธัยาศยั การบรูณาการเนือ้หาในกลุม่สาระการเรยีนรู ้การบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม เทคนคิและ

วทิยาการจัดการเรยีนรู ้การใชแ้ละการผลติสือ่ และการพัฒนานวตักรรมในการเรยีนรู ้การเรยีนรูแ้บบชีน้ าตนเอง การจัดการเรยีนรู ้

แบบยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั การประเมนิผลการเรยีนรู ้และจ าแนกระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจากการประเมนิผล 



 

20304 พืน้ฐานวชิาชพีศกึษาศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Foundations of the Education Profession  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละสามารถใชภ้าษาอยา่งถกูตอ้งในการสอนและการคน้ควา้ทางวชิาการ 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎกีารศกึษา ประวัตคิวามเป็นมาและระบบการจัดการศกึษา 

     ไทย วสิยัทศันแ์ละแผนพัฒนาการศกึษาของไทย 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละกระบวนการพัฒนาหลักสตูร และสามารถพัฒนาหลักสตูรใน 

     สถานศกึษาได ้
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละหลักการบรหิารจัดการ ภาวะผูน้ า การคดิอยา่งเป็นระบบ  

 การท างานเป็นทมี และสามารถจัดท าโครงการวชิาการและวชิาชพี 
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารจัดการในชัน้เรยีน และสามารถจัดระบบสารสนเทศเพือ่บรหิาร 

     จัดการชัน้เรยีนได ้

6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 
7.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่ภาระงาน และความส าคญัของวชิาชพีครู มคีณุลกัษณะ 

     ของครูทีด่ ี
8.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานวชิาชพีครู จรรยาบรรณของวชิาชพีครู กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

     การศกึษา และการเสรมิสรา้งศกัยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู และการสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีครู 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การใชภ้าษาส าหรับครู ปรัชญาและแนวคดิทฤษฎกีารศกึษา ประวัตคิวามเป็นมาและระบบการจัดการศกึษาไทย 

วสิยัทศัน์และแผนพัฒนาการศกึษาไทย ทฤษฎแีละกระบวนการการพัฒนาหลักสตูร การพัฒนาหลกัสตูรในสถานศกึษา ทฤษฎี
และหลักการบรหิารจัดการ ภาวะผูน้ า การคดิอยา่งเป็นระบบ การท างานเป็นทมี การจัดท าโครงการวชิาการและวชิาชพี วัฒนธรรม 

มนุษยสมัพันธ ์และการตดิตอ่สือ่สารในองคก์ร การบรหิารจัดการในชัน้เรยีน การจัดระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการชัน้เรยีน 
การประกนัคณุภาพการศกึษา การศกึษาเพือ่พัฒนาชมุชน พัฒนาการของวชิาชพีครู บทบาท หนา้ที ่ภาระงาน และความส าคญั

ของวชิาชพีครู คณุลกัษณะของครูทีด่ ีเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู จรรยาบรรณของวชิาชพีครู กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 

และการเสรมิสรา้งศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู และการสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีครู 
 

22222 การอา่นภาษาองักฤษ  (6 หนว่ยกติ) 
 English Reading  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ศกึษาและฝึกใชก้ลวธิกีารอา่นภาษาองักฤษเพือ่วตัถุประสงคต์า่งๆ 
2.  เพือ่เพิม่พูนความรูโ้ครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษจากการอา่นสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    กลวธิใีนการอา่น การฝึกทกัษะการอา่น การเพิม่พูนความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษ โดยใช ้

ขอ้เขยีนทางดา้นมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจ าวนั เชน่ ป้ายประกาศ หนังสอืพมิพ ์  

และบทความโฆษณา 
 

22304 การแนะแนวในระดบัมธัยมศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Guidance in Secondary Education  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความเป็นมา หลกัการ ขอบขา่ยของงานแนะแนว และการบรหิารงาน 

     แนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับบรกิารแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอบขา่ยของงานแนะแนว ทัง้งานแนะแนวดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี   

     และดา้นสว่นตัวและสงัคม 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับการป้องกันปัญหา แกไ้ขปัญหา และพัฒนานักเรยีนดว้ยวธิกีารของการแนะแนว 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการแนะแนว จติวทิยากบัการแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา การบรหิารงานแนะแนวและ
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับงานแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา บรกิารแนะแนวทีจั่ดใหนั้กเรยีน แบบทดสอบและแบบส ารวจส าหรับงาน

แนะแนวในระดบัมัธยมศกึษาการศกึษานักเรยีนเป็นรายกรณีการจัดกจิกรรมแนะแนวการวจัิยดา้นการแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา  
การแนะน าในโรงเรยีนมัธยมศกึษากับชมุชน สภาพปัจจุบนัปัญหา และแนวโนม้ของการแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา 

 
22321 ภาษาองักฤษส าหรบัครู  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Language Teachers  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเรยีนรูภ้าษาองักฤษในดา้นระบบเสยีง ระบบค า ระบบโครงสรา้งประโยคและความหมาย 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจบทบาทของภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเรยีนรูค้วามคลา้ยคลงึและความแตกตา่งบางประการระหวา่งภาษาองักฤษและภาษาไทย 

4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาเรยีนรูปั้ญหาในการเรยีนภาษาองักฤษของนักเรยีนไทย ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหานัน้ๆ 

5.  เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูภ้าษาตามแนวภาษาศาสตร ์
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    ลกัษณะทั่วไปของภาษา ความรูเ้กีย่วกบัภาษาองักฤษในดา้นระบบเสยีง ระบบค า ระบบโครงสรา้งประโยคตลอดจน
ความหมาย บทบาทของภาษาองักฤษในฐานะภาษาสากล ความแตกตา่งบางประการระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ ปัญหา

ในการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรยีนไทย และแนวทางแกไ้ข 



22322 การเขยีนภาษาองักฤษ  (6 หนว่ยกติ) 

 English Writing  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
2. เพือ่ฝึกและเพิม่พูนทกัษะในการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    ศกึษาแนวทางและกลวธิใีนการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร พรอ้มทัง้ฝึกทักษะการเขยีนภาษาองักฤษใน 
ระบบค า วล ีประโยค ยอ่หนา้ และความเรยีงสัน้ๆ 
 
 

24401 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Fundamental Psychology and Sociology for Educational Measurement  

and Evaluation 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาและสงัคมวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวัดและประเมนิผลการศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพัฒนาการและลักษณะทางจติวทิยาของมนุษยใ์นวัย ตา่งๆ  
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการวดั  การพัฒนาเครือ่งมอืวดัและประเมนิคณุลกัษณะทางจติวทิยาของผูเ้รยีน 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบและรายงานผลการวดัทางจติวทิยา การศกึษาวจัิยทางจติวทิยา 
     เพือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความสมัพันธร์ะหวา่งจติวทิยาและสงัคมวทิยากบัการวัดและประเมนิผลการศกึษา พฤตกิรรมของมนุษย ์พัฒนาการ

ของมนุษย ์การรับรู ้อัตมโนทัศน ์บคุลกิภาพ สตปัิญญาและการคดิ ความตอ้งการและแรงจงูใจ พฤตกิรรมเบีย่งเบนและการปรับตวั  

พฤตกิรรมทางสงัคม ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม ทศันคต ิคา่นยิมและความเชือ่ มนุษยสมัพันธ ์การเรยีนรู ้การปรับพฤตกิรรม  
การวดัความถนัด บคุลกิภาพ การปรับตัว ความสนใจ คา่นยิม ทศันคตแิละแรงจงูใจ การสงัเกตกบัการวดัคณุลกัษณะ การรายงาน

ผลการวดัทางจติวทิยา การศกึษาเป็นรายกรณีและการวจัิยทางจติวทิยาเพือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 

24406 การบรหิารงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Administration and Management for Educational Measurement and Evaluation 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอบขา่ยงาน บทบาทของครูและผูบ้รหิารเกีย่วกับงานการวดัและ 
     ประเมนิผลการศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารจัดการงานวัดและประเมนิผลการศกึษาอย่างเป็นระบบ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มลูเพือ่สนับสนุนงานการวดัและ 
     ประเมนิผลการศกึษา 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิความตอ้งการจ าเป็นทางการศกึษา การประเมนิโครงการ   
     การประเมนิการจัดการเรยีนการสอน และการน าผลการประเมนิไปใชเ้พือ่พัฒนาการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ขอบขา่ยงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา บทบาทของครูและผูบ้รหิารเกีย่วกับงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา  

การวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกับงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา การวางแผนงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา การก ากับ  

ตดิตาม และนเิทศงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา การประเมนิคณุภาพงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา การประเมนิ
โครงการทางการศกึษา การประเมนิและรายงานผลการเรยีนการสอน การจัดระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับงาน

การวดัและประเมนิผลในสถานศกึษา การประเมนิความตอ้งการจ าเป็นทางการศกึษา การน าผลการประเมนิไปใชเ้พือ่การพัฒนา
หลกัสตูร สือ่การสอน การเรยีนการสอนและผลผลติทางการศกึษา และการพัฒนาบคุลากรดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 

24407 ประสบการณว์ชิาชพีการวดัและประเมนิผลการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Educational Measurement and Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่พัฒนาจรรยาบรรณและคณุธรรมจรยิธรรมของนักวัดผล 

2.  เพือ่ฝึกทักษะในการบรหิารงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
3.  เพือ่ฝึกทักษะในการวดัและประเมนิผลดา้นพุทธพิสิยั ดา้นเจตพสิยั และดา้นทักษะพสิยั 

4.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการวางแผนพัฒนางาน การก ากับและนเิทศงาน 

5.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในดา้นมนุษยสมัพันธแ์ละกลุม่สมัพันธ ์
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    การพัฒนาจรรยาบรรณและคณุธรรมของนักวัดผล การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนรู ้การบรหิารงานการวัดและประเมนิผล
การศกึษา การวัดและประเมนิผลดา้นพุทธพิสิยั ดา้นเจตพสิยั และดา้นทักษะพสิยั การประเมนิผลการสอน การประเมนิโครงการ 

การประเมนิหลักสตูร การประกันคณุภาพการศกึษา การใชผ้ลการประเมนิเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา การใชส้ารสนเทศเพือ่การ

สือ่สาร จติวทิยาในการท างาน หลกัการวางแผนและพัฒนางาน การก ากับและนเิทศงาน กระบวนการกลุม่และกลุม่สมัพันธ ์
 

24411 การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นพทุธพิสิยั  (6 หนว่ยกติ) 
 Development of Cognitive Measurement Instrument 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎกีารวัดผลการเรยีนรูด้า้นพุทธพิสิยั 
2.  เพือ่ใหส้ามารถวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิยัทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมกบัความสามารถทีต่อ้งการวดั 

3.  เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวดัดา้นพุทธพิสิยัทีม่คีณุภาพ เหมาะสมกับความสามารถทีต่อ้งการวดั 



4.  เพือ่วเิคราะห ์ประเมนิ และปรับปรุงคณุภาพของเครือ่งมอืวดัผลการเรยีนรูด้า้นพุทธพิสิยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ 

     เหมาะสม 
5.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบรายงานผลการวดัดา้นพุทธพิสิยัและน าผลการวัดไปใชใ้นการพัฒนาคณุภาพและ 

     บรหิารจัดการการเรยีนการสอนได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัการวดัดา้นพุทธพิสิยั ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวังดา้นพุทธพิสิยั มาตรวดัและประเภทของเครือ่งมอืวดัดา้น

พุทธพิสิยั การวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นพุทธพิสิยั การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิยั การสรา้งแบบทดสอบ
เขยีนตอบ การสรา้งแบบทดสอบเลอืกตอบ การสรา้งแบบวดัการอา่น คดิ วเิคราะห ์เขยีน การสรา้งแบบวดัความถนัด การสรา้ง

แบบวดัเชาวนปั์ญญาและเครือ่งมอืมาตรฐานทีใ่ชใ้นการวัดเชาวนปั์ญญา การใชเ้ครือ่งมอืและผลการวดัดา้นพุทธพิสิยั การรายงาน
ผลการวดัดา้นพุทธพิสิยั แบบวัดมาตรฐานดา้นพุทธพิสิยั 
 

24412 การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Affective and Psychomotor Instruments 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวัดดา้นเจตพสิยั และทักษะพสิยั 
2.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยั และทกัษะพสิยั 

3.  เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ครือ่งมอืและผลการวัดดา้นเจตพสิยั และทักษะพสิยัในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิเกีย่วกบัการวดัดา้นเจตพสิยั และทักษะพสิยั ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั มาตรวัดดา้น

เจตพสิยัและทักษะพสิยั การวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นเจตพสิยั และทักษะพสิยั การพัฒนาแบบวดัความสนใจ แบบวัด
ความพงึพอใจ แบบวดัเจตคต ิแบบวดัคณุลกัษณะ แบบวดัทักษะปฏบิตั ิแบบประเมนิการปฏบิตังิาน แบบวดัสมรรถนะทางกาย  

การตรวจสอบคณุภาพ เครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยั และทักษะพสิยั การใชเ้ครือ่งมอืวดัและผลการวดัดา้นเจตพสิยัและทักษะพสิยั 
 

24413 การประเมนิโครงการ  (6 หนว่ยกติ) 
 Program Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแผนงานและโครงการ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการประเมนิโครงการ 

3.  เพือ่ใหส้ามารถประเมนิโครงการได ้
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชผ้ลการประเมนิโครงการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัแผนงาน และโครงการ การพัฒนาแผนงานและโครงการ แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิโครงการ  
กระบวนการประเมนิโครงการ การวเิคราะหโ์ครงการ การออกแบบการประเมนิโครงการ การเขยีนโครงการประเมนิ รูปแบบการ

ประเมนิโครงการ การก าหนดวัตถปุระสงคข์องการประเมนิ การก าหนดตัวบง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิโครงการ การก าหนดกลุม่
ตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มลูส าคญั การพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมนิ การวเิคราะหข์อ้มลู

และการน าเสนอผลการประเมนิโครงการ การเขยีนรายงานการประเมนิโครงการ การใชผ้ลการประเมนิโครงการ และการประเมนิ

โครงการฝึกอบรม 
 

24414 การประเมนิหลกัสตูร  (6 หนว่ยกติ) 
 Curriculum Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิหลักสตูร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการประเมนิหลกัสตูร 

3.  เพือ่ใหส้ามารถประเมนิหลักสตูรได ้
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชผ้ลการประเมนิหลกัสตูร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสตูร การพัฒนาหลักสตูร แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูร การวเิคราะหห์ลกัสตูร รูปแบบการ

ประเมนิหลกัสตูร การวางแผนเพือ่การประเมนิหลกัสตูร ตัวชีว้ัดและเกณฑใ์นการประเมนิหลักสตูร การพัฒนาเครือ่งมอืในการ

ประเมนิหลกัสตูร การวเิคราะหข์อ้มลูและน าเสนอผลการประเมนิ การเขยีนรายงานการประเมนิ การประเมนิหลักสตูรสถานศกึษา  
การประเมนิหลักสตูรรายวชิา การประเมนิหลกัสตูรทอ้งถิน่ การประเมนิหลกัสูตรฝึกอบรม การใชผ้ลการประเมนิหลักสตูร  

การประเมนิการน าหลักสตูรไปใช ้การตดิตามผลของหลักสตูร และการปรับปรุงคณุภาพของหลกัสตูร 
 

24415 การวดัและประเมนิองิมาตรฐานการเรยีนรู ้  (6 หนว่ยกติ) 
 Standard–based Measurement and Evaluation   

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานและตัวชีว้ดัการเรยีนรู ้
2.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการวดัและประเมนิแบบองิมาตรฐานการเรยีนรู ้

3.  เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวดัและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวัดและประเมนิมาตรฐานการเรยีนรูไ้ด  ้
4.  เพือ่ใหส้ามารถประเมนิและน าผลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาผูเ้รยีนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ัดมาตรฐานการเรยีนรู ้การออกแบบการวัดและประเมนิมาตรฐาน 
การเรยีนรู ้การวเิคราะหแ์ละจ าแนกมาตรฐานการเรยีนรู ้การก าหนดมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่ความรูค้วามคดิ กลุม่คณุลักษณะและ

กลุม่ทกัษะ ประเภทเครือ่งมอืวัดและประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวัดและประเมนิ
มาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่ความรูค้วามคดิ กลุม่คณุลักษณะและกลุม่ทกัษะ การก าหนดเกณฑป์ระเมนิองิมาตรฐานการเรยีนรูร้ายวชิา 

การตรวจสอบความเชือ่ถอืไดข้องผลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การรายงานและการใชผ้ลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้



25301 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนว  (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Psychology and Sociology for Guidance 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหรู้ว้ธิกีารศกึษาพฤตกิรรมมนุษยแ์ละเขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งจติวทิยาสาขาตา่งๆ กบัการแนะแนว 
2.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบัความรูท้างจติวทิยาและสงัคมวทิยาทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชนใ์นการ 

     ใหบ้รกิารแนะแนว 

3.  เพือ่ใหส้ามารถน าผลการวจิัยทางจติวทิยาและแนะแนวมาใชป้ระโยชนใ์นการใหบ้รกิารแนะแนว 
 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การศกึษาพฤตกิรรมมนุษยแ์ละความสมัพันธร์ะหวา่งจติวทิยาสาขาตา่งๆ กบัการแนะแนวพัฒนาการของมนุษย ์การรับรู ้

อตัมโนทัศน ์บคุลกิภาพ สตปัิญญาและการคดิ ความตอ้งการและแรงจูงใจพฤตกิรรมเบีย่งเบนและการปรับตวั พฤตกิรรมของคนใน
สงัคมกับความเปลีย่นแปลงทางสงัคม ทศันคต ิคา่นยิมและความเชือ่ มนุษยสมัพันธ ์การเรยีนรูแ้ละการปรับพฤตกิรรม จติวทิยา

พืน้ฐานเพือ่การปรกึษา และการวจิัยทางจติวทิยาเพือ่การแนะแนว 

 
25302 หลกัและระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Systems of School Guidance 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจปรัชญาและขอบขา่ยของการแนะแนวในสถานศกึษา 

2.  เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบและบรหิารงานแนะแนวในสถานศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถประสานงานแนะแนวในสถานศกึษากบัชมุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.  เพือ่ใหส้ามารถประเมนิงานแนะแนวในสถานศกึษาไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลักการ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    ความหมาย ความส าคญั ปรัชญาและขอบขา่ยของการแนะแนว หลกัและการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา 
หลกัและวธิกีารจัดกจิกรรมแนะแนวทีส่อดคลอ้งกบัหลักสตูร แผนพัฒนาการศกึษาของชาต ิและแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดระบบงานบคุลากรแนะแนวในสถานศกึษา การวางแผนด าเนนิงานแนะแนวใน

สถานศกึษา การจัดระบบขอ้มูลในงานแนะแนว หลกัการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแนะแนวในปัจจบุนัและอนาคต 
พัฒนาการดา้นอาชพีกับงานแนะแนวในสถานศกึษา การประสานงานแนะแนวในสถานศกึษาและชมุชน และการสรา้งมนุษย

สมัพันธ ์การประชาสมัพันธง์านแนะแนวในสถานศกึษาและชมุชน การวเิคราะหแ์ละประเมนิงานแนะแนวในสถานศกึษา สภาพการ
แนะแนวของสถานศกึษาในปัจจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต จรรยาบรรณของนักแนะแนว 

 

25303 การแนะแนวกบัคณุภาพชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 
 Guidance and the Quality of Life 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาคณุภาพชวีติและการวางแผนชวีติ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถจัดบรกิารแนะแนวเพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ คณุธรรม และการวางแผนอาชพีไดอ้ยา่งม ี

    ประสทิธภิาพ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถใชบ้รกิารแนะแนวสรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งนักเรยีน ผูป้กครอง ครู และระหวา่งโรงเรยีน 

     กบัชมุชน 
4.  เพือ่ใหส้ามารถน ากระบวนการจัดบรกิารแนะแนวชว่ยพัฒนานักเรยีนใหเ้ป็นประชากรทีม่คีณุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติและการวางแผนชวีติ การแนะแนวเพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ การแนะแนวเพือ่

พัฒนาคณุธรรมและคา่นยิม การแนะแนวกบัการสง่เสรมิสขุภาพจติ การแนะแนวเพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์การแนะแนวเพือ่

สง่เสรมิการวางแผนอาชพี การแนะแนวเพือ่สง่เสรมิสมรรถภาพในการท างาน การแนะแนวเพือ่พัฒนาชวีติทีม่คีณุคา่ตอ่สงัคม 
 

25304 การแนะแนวในระดบัประถมศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Guidance in Elementary Education 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาคณุภาพชวีติและการวางแผนชวีติ 
2.  เพือ่ใหส้ามารถจัดบรกิารแนะแนวเพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ คณุธรรม และการวางแผนอาชพีไดอ้ยา่งม ี

     ประสทิธภิาพ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถใชบ้รกิารแนะแนวสรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งนักเรยีน ผูป้กครอง ครู และระหวา่งโรงเรยีน 

     กบัชมุชน 
4.  เพือ่ใหส้ามารถน ากระบวนการจัดบรกิารแนะแนวชว่ยพัฒนานักเรยีนใหเ้ป็นประชากรทีม่คีณุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

    ปรัชญา ความหมาย ความจ าเป็น และขอบขา่ยของการแนะแนว หลกัการ ประเภทและบรกิารแนะแนวในระดับ
ประถมศกึษา ครูกับการแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา บทบาทของบคุลากรแนะแนวในระดบัประถมศกึษา วธิกีารแนะแนวใน

ระดบัประถมศกึษา เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการแนะแนวในระดบัประถมศกึษา การจัดกจิกรรมแนะแนวส าหรับผูป้กครองและชมุชน 
การบรหิารงานแนะแนวโรงเรยีนประถมศกึษา ปัญหาการแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา แนวโนม้และนวตักรรมของการแนะแนว

ในระดบัประถมศกึษาในอนาคต 

 
 

 
 

 



25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Techniques of Counseling 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหรู้ห้ลกัการเบือ้งตน้ของการใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว 
2.  เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคนคิการปรกึษาบางประการในการใหบ้รกิารปรกึษาได ้

3.  เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์ดา้นการใหบ้รกิารปรกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    หลกัการเบือ้งตน้ของการใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว เทคนคิการปรกึษาในงานแนะแนว การปรกึษารายบคุคล

และกลุม่ พฤตกิรรมการใสใ่จ ทกัษะการใชค้ าถาม ทักษะการฟัง ทักษะการสะทอ้นความรูส้กึ ทกัษะการสะทอ้นเนื้อหา ทกัษะใน
การเจาะจง ทกัษะการสง่ตอ่ การเก็บขอ้มลูเกีย่วกับการปรกึษา การใชเ้ทคนคิการปรกึษาทัง้ในการปรกึษาเป็นรายบคุคลและเป็น

กลุม่ การตดิตามและประเมนิผล การปรกึษา และการฝึกปฏบิัตเิทคนคิการปรกึษา 
 

25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนว  (6 หนว่ยกติ) 
 Guidance Activities and Instruments 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับกจิกรรมและเครือ่งมอืตา่งๆ ส าหรับการแนะแนว 

2.  เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและกจิกรรมตา่งๆ ส าหรับการแนะแนวไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.  เพือ่เพิม่พูนความสามารถในการจัดกจิกรรมแนะแนวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนวทางการศกึษา อาชพีและการปรับตวัทางสงัคม กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนวเพือ่ 
การเลอืกแผนการเรยีน เพือ่การเลอืกสถานศกึษาตอ่ เพือ่การสง่เสรมิการเรยีน เพือ่การส ารวจความสนใจและความถนัดในอาชพี 

เพือ่การสง่เสรมิเจตคตทิีด่ตีอ่อาชพี เพือ่การสง่เสรมิประสบการณ์ในงานอาชพีและการเตรยีมตวัเขา้สูอ่าชพี เพือ่การสง่เสรมิ 

การรูจั้กตนเอง เพือ่การพัฒนาบคุลกิภาพ เพือ่การฝึกการท างานเป็นกลุม่ เพือ่การบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชนต์อ่สงัคม 
 

25407 ประสบการณว์ชิาชพีการแนะแนว  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Guidance 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการปฏบิัตงิานดา้นการจัดบรกิารแนะแนวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในดา้นมนุษยสมัพันธแ์ละกลุม่สมัพันธ ์
3.  เพือ่ศกึษาและเขา้ใจปัญหาการจัดบรกิารแนะแนวทัง้ดา้นกระบวนการ วธิกีารจัดบรกิารแนะแนวและแนวทาง 

     แกปั้ญหา 

4.  เพือ่พัฒนาทศันคตทิีด่ตีอ่บรกิารแนะแนว และการเป็นครูแนะแนว 
5.  เพือ่ใหม้ทีักษะในการจัดบรกิารแนะแนวในโรงเรยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการแนะแนวมาสูภ่าคปฏบิตั ิเนน้ทกัษะมนุษยสมัพันธ ์การท างานเป็นกลุม่  

การประสานงาน การเป็นผูน้ าผูต้ามทีม่ปีระสทิธภิาพ การจัดบรกิารแนะแนวในโรงเรยีน การด าเนนิกจิกรรมแนะแนว การสรา้ง 

และ/หรอืการใชเ้ครือ่งมอืแนะแนว กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลอง จรรยาวชิาชพีของครูแนะแนว กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่ 
พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

 
26301 การศกึษาตลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ  (6 หนว่ยกติ) 

 Lifelong Education and Non-formal Education 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลักและปรัชญาการศกึษาตลอดชวีติ ความสมัพันธร์ะหวา่งการศกึษา 

     ตลอดชวีติกับการพัฒนา 
2.  เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการศกึษาไทย สภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวโนม้ในอนาคต 

3.  เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัปรัชญาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ววิฒันาการ 
     ของการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยักบัการพัฒนาประเทศดา้นตา่งๆ 

4.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาพปัจจุบนั และปัญหาในการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

    ตามอธัยาศัย การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในเมอืงและชนบท การศกึษานอกระบบ 
    เปรยีบเทยีบและแนวโนม้ของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยในอนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    หลกัและปรัชญาการศกึษาตลอดชวีติ ความส าคญัของการศกึษาตลอดชวีติ วธิกีารการจัดการศกึษาตลอดชวีติ 

ววิฒันาการของการจัดการศกึษาไทย โครงสรา้งระบบการศกึษาไทยในปัจจบุนั ภาพปัจจบุนัและปัญหาของการศกึษาไทย 
การศกึษากบัการพัฒนา หลกัการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ปรัชญาและคณุคา่การศกึษานอกระบบ และ

การศกึษาตามอธัยาศัย การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยกับการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ววิัฒนาการ

การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั สภาพปัจจบุันและปัญหารวมทัง้ความสญูเปลา่ในการจัดการศกึษานอกระบบใน
ประเทศไทย ความสมัพันธร์ะหวา่งการศกึษาใน นอกระบบ และตามอธัยาศยั ประเภทและกจิกรรมการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย หน่วยงานทีจั่ดการศกึษานอกระบบ (รัฐและเอกชน) การศกึษานอกระบบในสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท 
การศกึษานอกระบบเปรยีบเทยีบ แนวโนม้ของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยในอนาคต 

 

 
 

 
 

 



26302 การจดัการการศกึษานอกระบบ  (6 หนว่ยกติ) 

 Non-formal Education Management 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผน  และการจัดท าโครงการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความรูข้อง 
     ชมุชน 

2.  เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะเฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม 

     อธัยาศยั  ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการจัดท าแผนและโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม 
     อธัยาศยั 

3.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการและบรหิารงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั   
     การบรหิารบคุลากร  ธรุการ  การเงนิ  วัสดแุละอาคารสถานที ่

4.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาหลักสตูรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  
 การนเิทศ การตดิตามผล การประเมนิผล การวจัิย การประสานงาน และการประชาสมัพันธง์านการศกึษานอก 

     ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    หลกัและแนวคดิในการวางแผนจัดการศกึษาทีส่มัพันธก์ับพืน้ฐานของมนุษยแ์ละความตอ้งการของชมุชน 

ลกัษณะเฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กระบวนการจัดท าแผนและโครงการการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย บทบาทของรัฐทีเ่กีย่วกับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (ระบบบรหิารราชการ

แผน่ดนิ) การศกึษาสภาพความตอ้งการของชมุชนเพือ่วางแผนการจัดท าโครงการการศกึษานอกระบบ การบรหิารโครงการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การบรหิารบคุลากรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การบรหิารธรุการ  
การเงนิ วัสด ุและอาคารสถานที ่การพัฒนาหลกัสตูรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การนเิทศงานการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การตดิตามผล การประเมนิผลการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย  
การกระจายอ านาจการบรหิารงานนอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย (กรณีตัวอยา่ง) การประสานงานการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย (กรณีตัวอย่าง) การจัดแหลง่บรกิารขา่วสารขอ้มลูและค าแนะน าปรกึษาทางดา้นการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศัย การประชาสมัพันธง์านการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การประกนัคณุภาพการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 
26403 แหลง่วทิยาการชุมชนเพือ่การศกึษานอกระบบ  (6 หนว่ยกติ) 

 Community Resources for Nonformal Education 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน 

2.  เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหแ์ละส ารวจแหลง่วทิยาการในชมุชนการวางแผน และ 
     พัฒนาแหลง่วทิยาการในชมุชน การบรหิารและการประสานงานเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการในชมุชน 

     เพือ่การจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 
3.  เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการจัดและการใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการชมุชนประเภทตา่งๆ   

     เพือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ความหมาย ลักษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน การใชป้ระโยชน์แหลง่วทิยาการในชมุชนเพือ่จัดการ 

ศกึษา การส ารวจและวเิคราะหแ์หลง่วทิยาการในชมุชน การวางแผนและพัฒนาแหลง่วทิยาการในชมุชนเพือ่จัดการศกึษา 
นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การบรหิารและประสานงานเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการในชมุชน การจัดหอ้งสมดุ

ประชาชน การจัดทีอ่า่นหนังสอืประจ าหมู่บา้น การจัดนทิรรศการประจ าทีแ่ละเคลือ่นที ่การจัดพพิธิภัณฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์
สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร ์อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศนูยก์ารกฬีาและนันทนาการ การจัดอทุยานการศกึษา  

การจัดแหลง่วทิยาการและขา่วสารขอ้มลูในชมุชน ภมูปัิญญาและเทคโนโลยพีืน้บา้น การใชท้รัพยากรบคุคลในการจัดการศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั อนัไดแ้ก ่บคุคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ การใชว้ดั ศาสนสถานและโบราณวัตถใุน 
การจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การใชป้ระโยชนจ์ากสถานประกอบการและแหลง่ประกอบการธรุกจิ  

สภาพปัจจุบนัและปัญหาการใชแ้หลง่วทิยาการในชมุชน การจัดการความรูแ้หลง่วทิยาการในชมุชน 
 

26404 หลกัการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Principles and Training Techniques 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาการในวยัตา่งๆ จติวทิยาการเรยีนรูธ้รรมชาตแิละความ 
     ตอ้งการ วธิกีารเรยีนการสอน ตลอดจนการสรา้งแรงจงูใจส าหรับผูท้ีอ่ยูน่อกระบบโรงเรยีน 

2.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการสอนอา่นสอนเขยีน การฝึกอบรมวชิาชพีการจัดกลุม่สนใจแก ่  
     ผูอ้ยูน่อกระบบโรงเรยีน 

3.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดฝึกอบรมในองคก์รตา่งๆ  

4.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการเป็นวทิยากรการฝึกอบรมในรูปแบบตา่งๆ ส าหรับผูอ้ยูน่อกระบบ 
    โรงเรยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    พัฒนาการในวยัตา่งๆ ของผูอ้ยูน่อกระบบโรงเรยีนและกระบวนการสง่เสรมิการเรยีนรูจ้ติวทิยาการเรยีนรู ้การเรยีนการ

สอนผูอ้ยูน่อกระบบ การสรา้งแรงจงูใจ พฤตกิรรมการเรยีนรูส้ าหรับผูอ้ยูน่อกระบบ ธรรมชาตแิละความตอ้งการในการเรยีนรูร้วมทัง้

ปัญหาเฉพาะของผูอ้ยูน่อกระบบ ความตอ้งการบรกิารขา่วสารขอ้มลูและค าแนะน าบรกิารของผูอ้ยูน่อกระบบ การสอนอา่น-เขยีน
ส าหรับผูอ้ยูน่อกระบบ การเป็นวทิยากรฝึกอบรมแกผู่อ้ยูน่อกระบบ การฝึกวชิาชพีระยะสัน้ระยะยาวแกผู่อ้ยูน่อกระบบ การจัดกลุม่

สนใจ การประชมุกลุม่ยอ่ย การจัดประชมุสมัมนา กระบวนการกลุม่สมัพันธ ์การจัดท าโครงการฝึกอบรม หลกัการพูดตอ่ทีป่ระชมุ
และชมุชน  

 



26405 การศกึษาทางไกล  (6 หนว่ยกติ) 

 Distance Education 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปรัชญา ภารกจิ และโครงสรา้งของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษา 
     ทางไกล 

2.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการวางแผน การจัดระบบ การจัดองคก์ร และการพัฒนากระบวนการเรยีน 

     การสอนทางไกลโดยใชส้ือ่ประเภทตา่งๆ 
3.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถเกีย่วกับกระบวนการพัฒนาและควบคมุคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษา 

     ทางไกล 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    ความหมายและปรัชญาของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษาทางไกล พัฒนาการของการศกึษาระบบเปิดและ 
การศกึษาทางไกล ภารกจิของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษาทางไกลตอ่การพัฒนาการศกึษาของประเทศ การจัดการศกึษา

ทางไกล กระบวนการเรยีนการสอนทางไกล โครงสรา้งทางวชิาการของการศกึษาทางไกล การพัฒนาหลักสตูรการศกึษาทางไกล 

การผลติและพัฒนาสือ่การสอนการศกึษาทางไกล การบรกิารการศกึษาทางไกล การตดิตามการจัดและการประเมนิผลการศกึษา
ทางไกล การควบคมุคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาทางไกล การใชก้ารศกึษาทางไกลในระบบการศกึษาไทย การจัดการศกึษา

ทางไกลในประเทศตา่งๆ สภาพปัจจุบนัในการจัดการศกึษาทางไกล สารสนเทศการศกึษาทางไกล การวจัิยเกีย่วกับการศกึษา
ทางไกล  แนวโนม้ของการศกึษาทางไกลในอนาคต 

 

26406 การพฒันาและการใชส้ือ่การศกึษานอกระบบ  (6 หนว่ยกติ) 
 Non-formal Educational Media Development and Application 

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสือ่การศกึษา และการจัดระบบสือ่กับการศกึษานอกระบบและ 

    การศกึษาตามอธัยาศยั 
2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความส าคญัและหลักการในการใชส้ือ่ส าหรับจัดการศกึษานอกระบบและ 

    การศกึษาตามอธัยาศัย 

3. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดระบบ การออกแบบ การผลติ การปรับปรุง การประยกุต ์และการพัฒนา 
 สือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยประเภทตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ระบบสือ่การศกึษา การจัดระบบสือ่กบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การออกแบบระบบสือ่การศกึษา

นอกระบบ การใชส้ือ่มวลชนเพือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การผลติสือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยั การผลติและการใชส้ือ่ประเภทวัสด ุและสือ่โสตทศันเ์พือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การผลติ
และการใชส้ือ่วทิยุกระจายเสยีงและสือ่วทิยโุทรทศันใ์นการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การผลติและการ

ใชส้ือ่ส ิง่พมิพเ์พือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การผลติและการใชส้ือ่พืน้บา้นเพือ่จัดการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศัย การผลติและการใชส้ือ่เทปเสยีงเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การผลติและ

ใชส้ือ่วดีทิศันเ์พือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การจัดและการใชน้ทิรรศการและการจัดแสดงเพือ่จัด

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การผลติและการใชส้ือ่คอมพวิเตอรเ์พือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั การผลติและการใชส้ือ่ประสมเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การผลติและการใชช้ดุฝึกอบรม

เพือ่จัดการศกึษานอกระบบ การผลติและการใชส้ือ่เพือ่พัฒนาความรูข้องประชาชน 
 

26407 ประสบการณว์ชิาชพีการศกึษานอกระบบ  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Non-formal Education 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถดา้นการจัดและเทคนคิการปฏบิตังิานการศกึษานอกระบบในพืน้ที ่
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารโครงการ การจัดการ และการรูจั้กแกปั้ญหาและตดัสนิใจอยา่ง 

     มรีะบบและแบบแผน 
3.  เพือ่สง่เสรมิการน าหลักการและวธิกีารของมนุษยสมัพันธแ์ละกลุม่สมัพันธ ์ตลอดจนความสมัพันธก์ับชมุชน 

     ไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัตงิาน 

4.  เพือ่พัฒนาเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีศกึษาศาสตร ์และการพัฒนาชมุชน 
5.  เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรมและส านกึในจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ประยุกตห์ลักการและทฤษฎกีารศกึษาและการศกึษานอกระบบมาสูภ่าคปฏบิตัโิดยการจัดการศกึษาแบบเขม้ และฝึก

ปฏบิตักิารในหน่วยงานการศกึษานอกระบบ เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพของบคุลากร การศกึษานอกระบบในดา้นการวางแผนกจิกรรม
การศกึษานอกโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย เทคนคิและกระบวนการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบ

ประเภทตา่งๆ ความสามารถในการผลติและใชส้ือ่ นวตักรรมและเทคโนโลย ีการประสานงานกบัหน่วยงานและองคก์ารตา่งๆ  

การพัฒนาและการใชแ้หลง่วทิยาการชมุชน การใหค้วามรูแ้ละการอบรมกลุม่เป้าหมายในรูปแบบตา่งๆ กรณีศกึษาและสถานการณ์
จ าลอง  กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมและการเป็นผูน้ าทีม่คีวามส านกึในการท างานเพือ่ชมุชนอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
 

 

 
 

 
 

 



27101 อุปกรณท์างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Equipment in Educational Technology and Communications 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา   
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีน การสอน และอปุกรณ์ 

     สือ่สารเพือ่การศกึษา   

3.  เพือ่ใหม้ทีักษะเกีย่วกบัการใชอ้ปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารเพือ่การศกึษา 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิการน าอปุกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพวิเตอร ์และอเิล็กทรอนกิส ์

    มาใชก้ับการศกึษา  
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  

6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาครอบคลมุ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการ

เรยีนการสอน  อปุกรณ์สือ่สารเพือ่การศกึษา  แนวคดิการน าอปุกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพวิเตอร ์และอเิล็กทรอนกิสม์าใชก้บั
การศกึษา การประเมนิอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 
27102 เทคโนโลยทีางการสอน  (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Technology 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารสอน ระบบการสอน กระบวนการสือ่สาร พฤตกิรรม  

     วทิยาการ วธิกีารเรยีนการสอน 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการออกแบบสือ่ประเภทสือ่โสตทศัน ์สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละ 

     โทรคมนาคม   
3.  เพือ่ใหม้ทีักษะในการผลติสือ่ประเภทสือ่โสตทศัน ์สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม   

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการเรยีนการสอน การจัดสภาพแวดลอ้ม การประเมนิการเรยีน 

    การสอน  
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิัยทางเทคโนโลยกีารสอน และนวตักรรมการเรยีนการสอนทัง้ในและ 

    ตา่งประเทศ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารสอน การสอนในฐานะระบบ กระบวนการสือ่สารการเรยีนการสอน พฤตกิรรมการเรยีน

การสอน วทิยาการการสอน วธิกีารเรยีนการสอน การออกแบบ สือ่โสตทศันเ์พือ่การสอน การออกแบบสือ่มวลชนเพือ่การสอน  
การออกแบบสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การสอน การจัดการการเรยีนการสอน สภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอน   

การประเมนิการเรยีนการสอน การวจิัยทางเทคโนโลยกีารสอน นวตักรรมการเรยีนการสอนในประเทศไทยและตา่งประเทศ 
 

27103 สือ่การศกึษาพฒันสรร  (6 หนว่ยกติ) 

 Creative and Appropriate Educational Media 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัสือ่การศกึษาพัฒนสรร  
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลักการและแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับการผลติชดุการสอนทีใ่ชส้ าหรับ 

     การเรยีนกับครู เรยีนกับเพือ่น และเรยีนดว้ยตนเอง รวมทัง้ชดุการเรยีนทีอ่งิสือ่เสยีง สือ่ภาพและเสยีง และ 
 สือ่อเิล็กทรอนกิส ์แหลง่การเรยีนรู ้และภมูปัิญญาทอ้งถิน่  

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประยกุตใ์ชส้ือ่พัฒนสรรเพือ่การเรยีนการสอน การประเมนิสือ่การศกึษา  

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอนาคตทัศนข์องสือ่การศกึษาพัฒนสรร 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัสือ่การศกึษาพัฒนสรรครอบคลมุ สามัญทศันเ์กีย่วกบัสือ่การศกึษาพัฒนสรร ชดุการสอนแบบบรรยาย  
ชดุการสอนแบบกลุม่กจิกรรม ชดุการสอนรายบคุคล ชดุการสอนทางไกล ชดุการสอนทางวทิยแุละโทรทศัน์ปฏสิมัพันธ ์ 

ชดุการสอนทางการประชมุทางไกล ชดุการสอนทางโทรศพัท ์ชดุการสอนดว้ยคอมพวิเตอร ์ชดุการสอนทางไปรษณีย์

อเิล็กทรอนกิส ์ สือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษากบัสภาพแวดลอ้ม สือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษากับการแสดงออก สือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษา
กบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ การประยุกตส์ือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษา และอนาคตทศัน์สือ่การศกึษาพัฒนสรร 

 
27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Radio and Television in Education 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยวีทิยุและโทรทศันเ์พือ่การศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษา 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศน์ 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูท้ักษะในการผลติรายการวทิยแุละโทรทศัน ์ 
5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการแพร่เสยีงและภาพในบรบิทของการศกึษายุคสงัคมสารสนเทศและ 

     สงัคมการเรยีนรู ้

6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิการแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษา  
7.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการศกึษาปัญหาและการประยุกตใ์ชก้ารแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษา 

 
 

 



 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัการแพร่เสยีงและแพร่ภาพเพือ่การศกึษา ระบบการแพร่เสยีงเพือ่การศกึษา ระบบการแพร่ภาพเพือ่
การศกึษา วทิยุกระจายเสยีงเพือ่การศกึษา การผลติรายการวทิยเุพือ่การศกึษา วทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา การผลติรายการ

โทรทศันเ์พือ่การศกึษา การบนัทกึเสยีงและการบนัทกึภาพเพือ่การศกึษา การผลติเทปบนัทกึเสยีงเพือ่การศกึษา การผลติ 
เทปบนัทกึภาพเพือ่การศกึษา การแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษาในยุคโลกาภวิตัน์ การแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษากบั

สงัคมการเรยีนรู ้การทดสอบประสทิธภิาพ การตดิตาม และการประเมนิการแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษา ปัญหาและแนวโนม้ 

การแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษา 
 

27112 การบรหิารศนูยส์ ือ่การศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Administration of Educational Technology and Communication Center 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา ครอบคลมุ  การบรหิารดา้น 

     การผลติ การจัดหาสือ่ และการใหบ้รกิารทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารครอบคลมุการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบคุลากร  
 การอ านวยการ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และ การประเมนิและตดิตามผลการด าเนนิงาน 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรายกรณีเกีย่วกบัศนูยเ์ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา ครอบคลมุองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรหิารองคก์ร

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรหิารการตลาดในองคก์รเทคโนโลยแีละ
สือ่สารการศกึษา การบรหิารการผลติและจัดหาสือ่ในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรหิารบคุลากรในองคก์ร

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรหิารงบประมาณในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรกิารในองคก์ร
เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรหิารเครอืขา่ยสือ่สารการศกึษาในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การประเมนิ 

และพัฒนาองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การวจัิยและแนวโนม้การวจัิยในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  
และรายกรณีองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 

27401 สือ่การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน  (6 หนว่ยกติ) 
 Instructional Media in Basic Education 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะเกีย่วกับการผลติและการใชส้ือ่การสอนในการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2.  เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบสือ่การสอนและทดสอบประสทิธภิาพสือ่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    สือ่การสอนกับเด็กปฐมวัย นักเรยีนประถมศกึษา และมัธยมศกึษา การจัดระบบสือ่การสอน ของเลน่ การเลน่ และ 

เกม ส าหรับเด็กปฐมวยั สือ่การเลา่เรือ่งและนทิานส าหรับเด็กปฐมวยั สือ่เตรยีมความพรอ้มทางกาย พัฒนาสตปัิญญา และ
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั สือ่เพือ่จัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั สือ่การสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

สือ่การสอนภาษาไทยและสงัคม สือ่การสอนสขุศกึษาและพลศกึษา สือ่การสอนภาษาองักฤษ สือ่การสอนศลิปศกึษา สือ่การสอน

การงานอาชพีเทคโนโลย ีการทดสอบประสทิธภิาพสือ่ และแนวโนม้สือ่การสอนขัน้พืน้ฐาน 
 

27402 คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Computer in Education 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และทักษะเกีย่วกบักบัการผลติและการใชค้อมพวิเตอร ์เพือ่การศกึษาในรายวชิา 

    ตา่งๆ  
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิการเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

4.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัญหาและแนวโนม้ของการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษาครอบคลมุ ความหมายและความส าคญัของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 

ประเภทและรูปแบบของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา บทบาทของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา ระบบคอมพวิเตอร ์การเรยีน 
การสอนผา่นเครอืขา่ย การผลติคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนและบทเรยีนผา่นเครอืขา่ย การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษาและการ

ประเมนิบทเรยีน สภาพปัญหาและอปุสรรค และแนวโนม้ของการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 
 

27416 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Professional Experience in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในฐานะวชิาชพีชัน้สงู 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์จากการศกึษาดงูานและฝึกงานทางเทคโนโลยแีละสือ่สาร 

     การศกึษา 
3.  เพือ่ใหม้ทีักษะปฏบิตัทิางดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

4.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและเจตคตทิางดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 
 

 
 

 



 ค าอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในฐานะวชิาชพีชัน้สงูในดา้นบคุลากรดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา การจัดระบบการผลติและการใชส้ือ่การศกึษา การจัดระบบการบรกิารสือ่การศกึษา การฝึกปฏบิัตกิารการใชเ้ทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษา ไดแ้ก ่สือ่กราฟิคเพือ่การศกึษา สือ่ภาพนิง่เพือ่การศกึษา สือ่ประสมเพือ่การศกึษา สือ่เสยีงเพือ่การศกึษา  
สือ่ภาพและเสยีงเพือ่การศกึษา สือ่คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา การศกึษาดงูาน

และฝึกงานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดตัง้ศนูยส์ือ่การศกึษา การประชาสมัพันธง์านเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา และการพัฒนาคณุธรรมนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
 

Last updated: 20-May-2012 
 



 
 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 
 10151 ไทยศกึษา 

  Thai Studies 

 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย  การตัง้ถิน่ฐาน  การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัด
ระเบยีบสงัคม  การเมอืง  เศรษฐกจิ  การศกึษา  วฒันธรรม  ศาสนาและพธิกีรรม  ภาษาและวรรณคด ี ศลิปกรรม    

  
 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  Educational Technology and Communication 

 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ครอบคลมุการศกึษาขอบขา่ยเทคโนโลยกีารศกึษาในดา้นการจัดระบบ
และออกแบบระบบทางการศกึษา พฤตกิรรมและวธิกีารทางการศกึษา สือ่สารทางการศกึษา การจัดสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา 

การจัดการทางการศกึษาและการประเมนิทางการศกึษา  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจัดการศกึษา  นวตักรรมทาง
การศกึษา การศกึษาความสมัพันธข์องการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยั 

ทีค่รอบคลมุการจัดการศกึษาทีบ่า้น ชมุชน การศกึษาผ่านจอภาพ การศกึษาทางไกล การฝึกอบรม และสงัคมการเรยีนรู ้

 20302  สถติ ิวจิยั และการประเมนิผลการศกึษา 
  Statistics, Research and Evaluation in Education 

  ความรูพ้ืน้ฐานในการวจิัย  การด าเนนิงานวจิัย  การออกแบบวจิัย  การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนในระบบ 
และนอกระบบ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา การประเมนิผลในชัน้เรยีน บรูณาการการวจัิย  

การวดัและประเมนิเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนในระบบและนอกระบบ  เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอืเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ในการวจัิย  การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นพุทธพิสิยั  การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นเจตพสิยั  การสรา้งและ 
พัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นทักษะพสิยั  การเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือ่การวจัิยและประเมนิการศกึษา สถติพิืน้ฐานเพือ่การวจัิยและ 

ประเมนิการศกึษา การเตรยีมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิืน้ฐาน  การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู  การสรุปและ
อภปิรายผล  การเขยีนรายงานวจัิยและประเมนิ  การน าเสนอผลงานการวจัิยและการใชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนา 

การศกึษา 
  

 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  Psychology and Learning Methodology 
 หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและการประยุกตใ์ชจ้ติวทิยาพัฒนาการวยัเด็ก วยัรุ่น และวัยผูใ้หญ ่จติวทิยาการศกึษา 

กลุม่ปัญญานยิม มนุษยนยิม และพฤตกิรรมนยิม จติวทิยาการแนะแนวและการปรกึษากลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้ความคดิและเหตผุล  
กลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้พฤตกิรรม ศาสตรแ์ละศลิป์ในการจัดการเรยีนรูใ้นระบบและ 

นอกระบบ ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ รูปแบบการเรยีนรูแ้ละการออกแบบและจัดประสบการณ์ 

การเรยีนรูใ้นระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั การบรูณาการเนื้อหาในกลุม่สาระการเรยีนรู ้การบรูณาการการเรยีนรูแ้บบ 
เรยีนรวม เทคนคิและวทิยาการจัดการเรยีนรู ้ การใชแ้ละการผลติสือ่ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรยีนรู ้ การเรยีนรูแ้บบ 

ชีน้ าตนเอง  การจัดการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีนเป็นส าคัญ การประเมนิผลการเรยีนรู ้และจ าแนกระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจาก 
การประเมนิผล 

  
 20304 พืน้ฐานวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

  Foundations of the Education Profession 

 การใชภ้าษาส าหรับครู ปรัชญาและแนวคดิทฤษฎกีารศกึษา ประวตัคิวามเป็นมาและระบบการจัดการศกึษาไทย วสิยัทัศน์
และแผนพัฒนาการศกึษาไทย ทฤษฎแีละกระบวนการการพัฒนาหลกัสตูร การพัฒนาหลักสตูรในสถานศกึษา ทฤษฎแีละหลักการ

บรหิารจัดการ ภาวะผูน้ า การคดิอย่างเป็นระบบ การท างานเป็นทมี การจัดท าโครงการวชิาการและวชิาชพี วัฒนธรรม มนุษยสมัพันธ ์
และการตดิตอ่สือ่สารในองคก์ร การบรหิารจัดการในชัน้เรยีน การจัดระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการชัน้เรยีน การประกนั

คณุภาพการศกึษา การศกึษาเพือ่พัฒนาชมุชน พัฒนาการของวชิาชพีครู บทบาท หนา้ที ่ภาระงาน และความส าคญัของวชิาชพีครู 

คณุลกัษณะของครูทีด่ ีเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู จรรยาบรรณของวชิาชพีครู กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา และการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู และการสรา้งทัศนคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีครู 

  
 22304 การแนะแนวในระดบัมธัยมศกึษา 

  Guidance in Secondary Education 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการแนะแนว จติวทิยากับการแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา การบรหิารงานแนะแนวและบคุคล 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา บรกิารแนะแนวทีจั่ดใหนั้กเรยีน แบบทดสอบและแบบส ารวจส าหรับงานแนะแนว 

ในระดบัมัธยมศกึษาการศกึษานักเรยีนเป็นรายกรณีการจัดกจิกรรมแนะแนวการวจัิยดา้นการแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา การแนะน า
ในโรงเรยีนมัธยมศกึษากับชมุชน สภาพปัจจุบนัปัญหา และแนวโนม้ของการแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา 

  
 24401  จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

  Fundamental Psychology and Sociology for Educational Measurement and Evaluation 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งจติวทิยาและสงัคมวทิยากับการวดัและประเมนิผลการศกึษา พฤตกิรรมของมนุษย ์พัฒนาการของ
มนุษย ์การรับรู ้ อตัมโนทศัน ์ บคุลกิภาพ สตปัิญญาและการคดิ  ความตอ้งการและแรงจงูใจ พฤตกิรรมเบีย่งเบนและการปรับตวั  

พฤตกิรรมทางสงัคม ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม  ทศันคต ิ คา่นยิมและความเชือ่ มนุษยสมัพันธ ์ การเรยีนรู ้ การปรับพฤตกิรรม  
การวดัความถนัด  บคุลกิภาพ  การปรับตวั  ความสนใจ  คา่นยิม  ทศันคตแิละแรงจงูใจ  การสงัเกตกบัการวดัคณุลกัษณะ   

การรายงานผลการวดัทางจติวทิยา  การศกึษาเป็นรายกรณีและการวจัิยทางจติวทิยาเพือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 



  

 24406 การบรหิารงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
  Administration Concerning Educational Measurement and Evaluation 

 ขอบขา่ยงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา บทบาทของครูและผูบ้รหิารเกีย่วกบังานการวัดและประเมนิผลการศกึษา  
การวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกับงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา  การวางแผนงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา  การก ากบั  

ตดิตาม  และนเิทศงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา  การประเมนิคณุภาพงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา  การประเมนิ

โครงการทางการศกึษา  การประเมนิและรายงานผลการเรยีนการสอน  การจัดระบบสารสนเทศ  ระบบฐานขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับ 
งานการวดัและประเมนิผลในสถานศกึษา  การประเมนิความตอ้งการจ าเป็นทางการศกึษา  การน าผลการประเมนิไปใชเ้พือ่การ

พัฒนาหลักสตูร  สือ่การสอน  การเรยีนการสอนและผลผลติทางการศกึษา  และการพัฒนาบคุลากรดา้นการวัดและประเมนิผล
การศกึษา 

  
 24407 ประสบการณว์ชิาชพีการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

  Teaching Behavior in Secondary Education 

 การพัฒนาจรรยาบรรณและคณุธรรมของนักวดัผล  การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนรู ้ การบรหิารงานการวดัและประเมนิผล
การศกึษา  การวัดและประเมนิผลดา้นพุทธพิสิยั  ดา้นเจตพสิยั  และดา้นทกัษะพสิยั  การประเมนิผลการสอน  การประเมนิโครงการ  

การประเมนิหลักสตูร  การประกนัคณุภาพการศกึษา  การใชผ้ลการประเมนิเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา  การใชส้ารสนเทศเพือ่ 
การสือ่สาร  จติวทิยาในการท างาน  หลกัการวางแผนและพัฒนางาน  การก ากับและนเิทศงาน  กระบวนการกลุม่และกลุม่สมัพันธ ์

  

 24411 การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นพทุธพิสิยั 
  Development of Cognitive Measurement Instrument     

 แนวคดิเกีย่วกบัการวดัดา้นพุทธพิสิยั  ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัดา้นพุทธพิสิยั  มาตรวดัและประเภทของเครือ่งมอืวัด 
ดา้นพุทธพิสิยั  การวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิยั  การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวดัดา้นพุทธพิสิยั  การสรา้ง

แบบทดสอบเขยีนตอบ  การสรา้งแบบทดสอบเลอืกตอบ การสรา้งแบบวดัการอา่น  คดิ  วเิคราะห ์ เขยีน  การสรา้งแบบวดั 
ความถนัด  การสรา้งแบบวัดเชาวนปั์ญญาและเครือ่งมอืมาตรฐานทีใ่ชใ้นการวัดเชาวนปั์ญญา  การใชเ้ครือ่งมอืและผลการวัด 

ดา้นพุทธพิสิยั  การรายงานผลการวดัดา้นพุทธพิสิยั  แบบวดัมาตรฐานดา้นพุทธพิสิยั 

  
 24412 การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั 

  Development of Affective and Psychomotor Instruments 
  แนวคดิเกีย่วกบัการวดัดา้นเจตพสิยั และทกัษะพสิยั ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัดา้นเจตพสิยัและทักษะพสิยั  มาตรวดั 

ดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั  การวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยั และทกัษะพสิยั การพัฒนาแบบวดัความสนใจ แบบวดั

ความพงึพอใจ  แบบวดัเจตคต ิ แบบวดัคณุลกัษณะ  แบบวดัทกัษะปฏบิัต ิ แบบประเมนิการปฏบิตังิาน  แบบวัดสมรรถนะทางกาย  
การตรวจสอบคณุภาพ  เครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยั  และทกัษะพสิยั  การใชเ้ครือ่งมอืวดัและผลการวดัดา้นเจตพสิยัและทักษะพสิยั 

  
 24413 การประเมนิโครงการ 

  Program Evaluation 

  แนวคดิเกีย่วกบัแผนงาน  และโครงการ  การพัฒนาแผนงานและโครงการ  แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิโครงการ  
กระบวนการประเมนิโครงการ  การวเิคราะหโ์ครงการ  การออกแบบการประเมนิโครงการ  การเขยีนโครงการประเมนิ  รูปแบบ 

การประเมนิโครงการ  การก าหนดวตัถปุระสงคข์องการประเมนิ  การก าหนดตัวบง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิโครงการ  การก าหนด
กลุม่ตัวอย่างและผูใ้หข้อ้มลูส าคญั  การพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ  การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมนิ  การวเิคราะห์

ขอ้มลูและการน าเสนอผลการประเมนิโครงการ  การเขยีนรายงานการประเมนิโครงการ  การใชผ้ลการประเมนิโครงการ  และ 
การประเมนิโครงการฝึกอบรม 

  

 24414   การประเมนิหลกัสตูร 
  Curriculum Evaluation 

  แนวคดิเกีย่วกบัหลักสตูร  การพัฒนาหลักสตูร  แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูร การวเิคราะหห์ลกัสตูร  รูปแบบ 
การประเมนิหลักสตูร  การวางแผนเพือ่การประเมนิหลกัสตูร  ตวัชีว้ัดและเกณฑใ์นการประเมนิหลกัสตูร  การพัฒนาเครือ่งมอื 

ในการประเมนิหลักสตูร  การวเิคราะหข์อ้มูลและน าเสนอผลการประเมนิ  การเขยีนรายงานการประเมนิ  การประเมนิหลกัสตูร

สถานศกึษา  การประเมนิหลกัสตูรรายวชิา  การประเมนิหลกัสตูรทอ้งถิน่  การประเมนิหลักสตูรฝึกอบรม  การใชผ้ลการประเมนิ
หลกัสตูร  การประเมนิการน าหลกัสตูรไปใช ้การตดิตามผลของหลกัสตูร  และการปรับปรุงคณุภาพของหลักสตูร 

  
 24415 การวดัและประเมนิองิมาตรฐานการเรยีนรู ้

  Standard-Based Measurement and Evaluation 
  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัมาตรฐานการเรยีนรู ้การออกแบบการวดัและประเมนิมาตรฐาน 

การเรยีนรู ้การวเิคราะหแ์ละจ าแนกมาตรฐานการเรยีนรู ้การก าหนดมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่ความรูค้วามคดิ กลุม่คณุลักษณะและ

กลุม่ทกัษะ ประเภทเครือ่งมอืวัดและประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวัดและประเมนิมาตรฐาน
การเรยีนรูก้ลุม่ความรูค้วามคดิ กลุม่คณุลกัษณะและกลุม่ทักษะ การก าหนดเกณฑป์ระเมนิองิมาตรฐานการเรยีนรูร้ายวชิา การ

ตรวจสอบความเชือ่ถอืไดข้องผลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การรายงานและการใชผ้ลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้
  

 25301  จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนว 

  Fundamental Psychology and Sociology for Guidance 
  การศกึษาพฤตกิรรมมนุษยแ์ละความสมัพันธร์ะหวา่งจติวทิยาสาขาตา่งๆ กับการแนะแนวพัฒนาการของมนุษย ์การรับรู ้ 

อตัมโนทัศน ์บคุลกิภาพ สตปัิญญาและการคดิ ความตอ้งการและแรงจูงใจพฤตกิรรมเบีย่งเบนและการปรับตวั พฤตกิรรมของคน 
ในสงัคมกับความเปลีย่นแปลงทางสงัคม ทัศนคต ิคา่นยิมและความเชือ่มนุษยสมัพันธ ์การเรยีนรูแ้ละการปรับพฤตกิรรม จติวทิยา 

พืน้ฐานเพือ่การปรกึษา และการวจิัยทางจติวทิยาเพือ่การแนะแนว 



 25302 หลกัและระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา 

  Principles and Systems of School Guidance 
  ความหมาย ความส าคญั ปรัชญาและขอบขา่ยของการแนะแนว หลกัและการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา  

หลกัและวธิกีารจัดกจิกรรมแนะแนวทีส่อดคลอ้งกบัหลักสตูร แผนพัฒนาการศกึษาของชาต ิและแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดระบบงานบคุลากรแนะแนวในสถานศกึษา การวางแผนด าเนนิงานแนะแนวใน

สถานศกึษา การจัดระบบขอ้มูลในงานแนะแนว หลกัการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแนะแนวในปัจจบุนัและอนาคต 

พัฒนาการดา้นอาชพีกับงานแนะแนวในสถานศกึษา การประสานงานแนะแนวในสถานศกึษาและชมุชน และการสรา้งมนุษยสมัพันธ ์
การประชาสมัพันธง์านแนะแนวในสถานศกึษาและชมุชน การวเิคราะหแ์ละประเมนิงานแนะแนวในสถานศกึษา สภาพการแนะแนว

ของสถานศกึษาในปัจจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต จรรยาบรรณของนักแนะแนว 
  

 25303 การแนะแนวกบัคณุภาพชวีติ 
  Guidance and the Quality of Life 

  แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติและการวางแผนชวีติ การแนะแนวเพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ  การแนะแนวเพือ่ 

พัฒนาคณุธรรมและคา่นยิม  การแนะแนวกับการสง่เสรมิสขุภาพจติ การแนะแนวเพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์การแนะแนวเพือ่ 
สง่เสรมิการวางแผนอาชพี การแนะแนวเพือ่สง่เสรมิสมรรถภาพในการท างาน การแนะแนวเพือ่พัฒนาชวีติทีม่คีณุคา่ตอ่สงัคม 

  
 25304 การแนะแนวในระดบัประถมศกึษา 

  Guidance in Elementary Education 

  ปรัชญา ความหมาย ความจ าเป็น และขอบขา่ยของการแนะแนว หลกัการ ประเภทและบรกิารแนะแนวในระดับ
ประถมศกึษา ครูกับการแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา บทบาทของบคุลากรแนะแนวในระดบัประถมศกึษา วธิกีารแนะแนว 

ในระดบัประถมศกึษา เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการแนะแนวในระดับประถมศกึษา การจัดกจิกรรมแนะแนวส าหรับผูป้กครองและ 
ชมุชน การบรหิารงานแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา ปัญหาการแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา แนวโนม้และนวัตกรรม 

ของการแนะแนวในระดับประถมศกึษาในอนาคต 
  

 25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ 

  Introduction to Techniques of Counseling 
  หลกัการเบือ้งตน้ของการใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว เทคนคิการปรกึษาในงานแนะแนว การปรกึษารายบคุคล 

และกลุม่ พฤตกิรรมการใสใ่จ  ทกัษะการใชค้ าถาม  ทักษะการฟัง   ทกัษะการสะทอ้นความรูส้กึ  ทักษะการสะทอ้นเนือ้หา    
ทกัษะในการเจาะจง ทักษะการสง่ตอ่  การเก็บขอ้มลูเกีย่วกบัการปรกึษา การใชเ้ทคนคิการปรกึษาทัง้ในการปรกึษาเป็น 

รายบคุคลและเป็นกลุม่ การตดิตามและประเมนิผลการปรกึษา และการฝึกปฏบิตัเิทคนคิการปรกึษา 

  
 25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนว 

  Guidance Activities and Instruments 
  กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนวทางการศกึษา  อาชพีและการปรับตวัทางสงัคม กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนวเพือ่ 

การเลอืกแผนการเรยีน เพือ่การเลอืกสถานศกึษาตอ่ เพือ่การสง่เสรมิการเรยีน เพือ่การส ารวจความสนใจและความถนัดในอาชพี 

เพือ่การสง่เสรมิเจตคตทิีด่ตีอ่อาชพี เพือ่การสง่เสรมิประสบการณ์ในงานอาชพีและการเตรยีมตวัเขา้สูอ่าชพี เพือ่การสง่เสรมิ 
การรูจ้ักตนเอง เพือ่การพัฒนาบคุลกิภาพ เพือ่การฝึกการท างานเป็นกลุม่ เพือ่การบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

 
 25407 ประสบการณว์ชิาชพีการแนะแนว 

  Professional Experience in Guidance 
  การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการแนะแนวมาสูภ่าคปฏบิตั ิ เนน้ทักษะมนุษยสมัพันธ ์ การท างานเป็นกลุม่  

การประสานงาน การเป็นผูน้ าผูต้ามทีม่ปีระสทิธภิาพ การจัดบรกิารแนะแนวในโรงเรยีน การด าเนนิกจิกรรมแนะแนว  การสรา้งและ/ 

หรอืการใชเ้ครือ่งมอืแนะแนว กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลอง จรรยาวชิาชพีของครูแนะแนว  กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนา 
ใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม  จรยิธรรม 

  
 26301 การศกึษาตลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ 

  Lifelong Education and Nonformal Education 

  หลกัและปรัชญาการศกึษาตลอดชวีติ  ความส าคัญของการศกึษาตลอดชวีติ  วธิกีารการจัดการศกึษาตลอดชวีติ 
ววิฒันาการของการจัดการศกึษาไทย โครงสรา้งระบบการศกึษาไทยในปัจจบุนั สภาพปัจจบุันและปัญหาของการศกึษาไทย 

การศกึษากบัการพัฒนา หลกัการศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั  ปรัชญาและคณุคา่การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศัย  การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยักบัการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม  และการเมอืง ววิัฒนาการ

การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศัย สภาพปัจจุบนัและปัญหารวมทัง้ความสญูเปลา่ในการจัดการศกึษานอกระบบใน
ประเทศไทย  ความสมัพันธร์ะหวา่งการศกึษาใน  นอกระบบ และตามอธัยาศยั ประเภทและกจิกรรมการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย หน่วยงานทีจั่ดการศกึษานอกระบบ (รัฐและเอกชน)  การศกึษานอกระบบในสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท 

การศกึษานอกระบบเปรยีบเทยีบ  แนวโนม้ของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยในอนาคต 
  

 26302 การจดัการการศกึษานอกระบบ 
  Nonformal Education Management 

  หลกัและแนวคดิในการวางแผนจัดการศกึษาทีส่มัพันธก์บัพืน้ฐานของมนุษยแ์ละความตอ้งการของชมุชน  ลกัษณะ 

เฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั  กระบวนการจัดท าแผนและโครงการการศกึษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศัย  บทบาทของรัฐทีเ่กีย่วกับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย  (ระบบบรหิารราชการ

แผน่ดนิ)  การศกึษาสภาพความตอ้งการของชมุชนเพือ่วางแผนการจัดท าโครงการการศกึษานอกระบบ  การบรหิารโครงการ 
ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การบรหิารบคุลากรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย  การบรหิาร 

ธรุการ  การเงนิ  วสัด ุ และอาคารสถานที ่ การพัฒนาหลักสตูรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย  การนเิทศงาน



การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การตดิตามผล  การประเมนิผลการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอธัยาศยั  การกระจายอ านาจการบรหิารงานนอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กรณีตวัอยา่ง) การประสานงานการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั (กรณีตวัอย่าง) การจัดแหลง่บรกิารขา่วสารขอ้มลูและค าแนะน าปรกึษาทางดา้นการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การประชาสมัพันธง์านการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การประกนัคณุภาพ
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

  

 26403 แหลง่วทิยาการชุมชนเพือ่การศกึษานอกระบบ 
  Community Resources for Nonformal Education 

  ความหมาย ลกัษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน การใชป้ระโยชนแ์หลง่วทิยาการในชมุชนเพือ่จัดการศกึษา 
การส ารวจและวเิคราะหแ์หลง่วทิยาการในชมุชน การวางแผนและพัฒนาแหลง่วทิยาการในชมุชนเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย การบรหิารและประสานงานเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการในชมุชน การจัดหอ้งสมดุประชาชน การจัด 
ทีอ่า่นหนังสอืประจ าหมูบ่า้น การจัดนทิรรศการประจ าทีแ่ละเคลือ่นที ่การจัดพพิธิภัณฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ  

สวนพฤษศาสตร ์  อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ศนูยก์ารกฬีาและนันทนาการ  การจัดอทุยานการศกึษา การจัดแหลง่ 

วทิยาการและขา่วสารขอ้มลูในชมุชน ภมูปัิญญาและเทคโนโลยพีืน้บา้น การใชท้รัพยากรบคุคลในการจัดการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศัย อนัไดแ้ก ่บคุคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์  การใชว้ัด ศาสนสถานและโบราณวตัถใุนการจัดการศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั  การใชป้ระโยชน์จากสถานประกอบการและแหลง่ประกอบการธรุกจิ สภาพปัจจุบนัและ 
ปัญหาการใชแ้หลง่วทิยาการในชมุชน  การจัดการความรูแ้หลง่วทิยาการในชมุชน 

  

 26404 หลกัการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม 
  Learning Principles and Training Techniques 

 พัฒนาการในวยัตา่งๆ ของผูอ้ยู่นอกระบบโรงเรยีนและกระบวนการสง่เสรมิการเรยีนรูจ้ติวทิยาการเรยีนรู ้การเรยีนการสอน 
ผูอ้ยูน่อกระบบ การสรา้งแรงจงูใจ พฤตกิรรมการเรยีนรูส้ าหรับผูอ้ยูน่อกระบบ ธรรมชาตแิละความตอ้งการในการเรยีนรูร้วมทัง้ 

ปัญหาเฉพาะของผูอ้ยูน่อกระบบ ความตอ้งการบรกิารขา่วสารขอ้มลูและค าแนะน าบรกิารของผูอ้ยูน่อกระบบ  การสอนอา่น-เขยีน
ส าหรับผูอ้ยูน่อกระบบ  การเป็นวทิยากรฝึกอบรมแกผู่อ้ยูน่อกระบบ  การฝึกวชิาชพีระยะสัน้ระยะยาวแกผู่อ้ยูน่อกระบบ การจัดกลุม่

สนใจ การประชมุกลุม่ยอ่ย การจัดประชมุสมัมนา กระบวนการกลุม่สมัพันธ ์การจัดท าโครงการฝึกอบรม หลกัการพูดตอ่ทีป่ระชมุ 

และชมุชน 
  

 26405 การศกึษาทางไกล 
  Distance Education 

  ความหมายและปรัชญาของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษาทางไกล พัฒนาการของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษา

ทางไกล ภารกจิของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษาทางไกลตอ่การพัฒนาการศกึษาของประเทศ การจัดการศกึษาทางไกล 
กระบวนการเรยีนการสอนทางไกล โครงสรา้งทางวชิาการของการศกึษาทางไกล การพัฒนาหลกัสตูรการศกึษาทางไกล การผลติ 

และพัฒนาสือ่การสอนการศกึษาทางไกล การบรกิารการศกึษาทางไกล การตดิตามการจัดและการประเมนิผลการศกึษาทางไกล  
การควบคมุคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาทางไกล การใชก้ารศกึษาทางไกลในระบบการศกึษาไทย การจัดการศกึษาทางไกล 

ในประเทศตา่งๆ สภาพปัจจุบนัในการจัดการศกึษาทางไกล  สารสนเทศการศกึษาทางไกล  การวจัิยเกีย่วกับการศกึษาทางไกล  

แนวโนม้ของการศกึษาทางไกลในอนาคต 
  

 26406 การพฒันาและการใชส้ือ่การศกึษานอกระบบ 
  Nonformal Educational Media Development and Application 

 ระบบสือ่การศกึษา การจัดระบบสือ่กับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การออกแบบระบบสือ่การศกึษา
นอกระบบ การใชส้ือ่มวลชนเพือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติสือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอธัยาศยั การผลติและการใชส้ือ่ประเภทวัสด ุและสือ่โสตทศันเ์พือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การผลติ 

และการใชส้ือ่วทิยุกระจายเสยีงและสือ่วทิยโุทรทศันใ์นการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การผลติและ 
การใชส้ือ่ส ิง่พมิพเ์พือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การผลติและการใชส้ือ่พืน้บา้นเพือ่จัดการศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การผลติและการใชส้ือ่เทปเสยีงเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย  
การผลติและใชส้ือ่วดีทิศันเ์พือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การจัดและการใชน้ทิรรศการและการจัดแสดง 

เพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติและการใชส้ือ่คอมพวิเตอรเ์พือ่จัดการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย  การผลติและการใชส้ือ่ประสมเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติและ 
การใชช้ดุฝึกอบรมเพือ่จัดการศกึษานอกระบบ การผลติและการใชส้ือ่เพือ่พัฒนาความรูข้องประชาชน   

  
 26407 ประสบการณว์ชิาชพีการศกึษานอกระบบ 

  Professional Experience in Nonformal Education 
 ประยกุตห์ลักการและทฤษฎกีารศกึษาและการศกึษานอกระบบมาสูภ่าคปฏบิตัโิดยการจัดการศกึษาแบบเขม้  และ 

ฝึกปฏบิตักิารในหน่วยงานการศกึษานอกระบบ  เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพของบคุลากร การศกึษานอกระบบในดา้นการวางแผน

กจิกรรมการศกึษานอกโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย  เทคนคิและกระบวนการจัดกจิกรรมการศกึษา 
นอกระบบประเภทตา่งๆ  ความสามารถในการผลติและใชส้ือ่  นวตักรรมและเทคโนโลย ี การประสานงานกบัหน่วยงานและ 

องคก์ารตา่งๆ  การพัฒนาและการใชแ้หลง่วทิยาการชมุชน  การใหค้วามรูแ้ละการอบรมกลุม่เป้าหมายในรูปแบบตา่ง ๆ กรณี 
ศกึษาและสถานการณ์จ าลอง กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาคณุธรรม  จรยิธรรมและการเป็นผูน้ าทีม่คีวามส านกึในการท างาน 

เพือ่ชมุชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 

 
 27101 อุปกรณท์างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  Equipment in Educational Technology and Communications 



  แนวคดิเกีย่วกบัอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาครอบคลมุ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีน

การสอน  อปุกรณ์สือ่สารเพือ่การศกึษา  แนวคดิการน าอปุกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพวิเตอร ์และอเิล็กทรอนกิสม์าใชก้บั
การศกึษา การประเมนิอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  
 27102 เทคโนโลยทีางการสอน 

  Instructional Technology 

  แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารสอน  การสอนในฐานะระบบ  กระบวนการสือ่สารการเรยีนการสอน  พฤตกิรรมการเรยีน 
การสอน  วทิยาการการสอน  วธิกีารเรยีนการสอน  การออกแบบสือ่โสตทศันเ์พือ่การสอน  การออกแบบสือ่มวลชนเพือ่การสอน  

การออกแบบสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การสอน  การจัดการการเรยีนการสอน  สภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอน   
การประเมนิการเรยีนการสอน  การวจิัยทางเทคโนโลยกีารสอน  นวตักรรมการเรยีนการสอนในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

  
 27103 สือ่การศกึษาพฒันสรร 

  Creative and Appropriate Educational Media 

  แนวคดิเกีย่วกบัสือ่การศกึษาพัฒนสรรครอบคลมุ สามัญทศันเ์กีย่วกบัสือ่การศกึษาพัฒนสรร  ชดุการสอนแบบบรรยาย  
ชดุการสอนแบบกลุม่กจิกรรม  ชดุการสอนรายบคุคล  ชดุการสอนทางไกล  ชดุการสอนทางวทิยุและโทรทัศนป์ฏสิมัพันธ ์  

ชดุการสอนทางการประชมุทางไกล  ชดุการสอนทางโทรศพัท ์ ชดุการสอนดว้ยคอมพวิเตอร ์ ชดุการสอนทางไปรษณีย์
อเิล็กทรอนกิส ์ สือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษากบัสภาพแวดลอ้ม  สือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษากับการแสดงออก  สือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษา

กบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่  การประยกุตส์ือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษา  และอนาคตทัศนส์ือ่การศกึษาพัฒนสรร 

  
 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา 

  Radio and Television in Education 
 แนวคดิเกีย่วกบัการแพร่เสยีงและแพร่ภาพเพือ่การศกึษา  ระบบการแพร่เสยีงเพือ่การศกึษา  ระบบการแพร่ภาพเพือ่

การศกึษา  วทิยกุระจายเสยีงเพือ่การศกึษา  การผลติรายการวทิยเุพือ่การศกึษา  วทิยโุทรทัศนเ์พือ่การศกึษา  การผลติรายการ
โทรทศันเ์พือ่การศกึษา  การบันทกึเสยีงและการบนัทกึภาพเพือ่การศกึษา  การผลติเทปบนัทกึเสยีงเพือ่การศกึษา  การผลติเทป

บนัทกึภาพเพือ่การศกึษา การแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษาในยคุโลกาภวิัตน ์ การแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษากับสงัคม 

การเรยีนรู ้ การทดสอบประสทิธภิาพ การตดิตาม และการประเมนิการแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษา  ปัญหาและแนวโนม้ 
การแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษา   

  
 27112 การบรหิารศนูยส์ ือ่การศกึษา 

  Administration of Educational Technology and Communication Center 

  แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา ครอบคลมุองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การบรหิารองคก์ร
เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การจัดองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การบรหิารการตลาดในองคก์รเทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา  การบรหิารการผลติและจัดหาสือ่ในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การบรหิารบคุลากรในองคก์ร
เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การบรหิารงบประมาณในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรกิารในองคก์รเทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษา  การบรหิารเครอืขา่ยสือ่สารการศกึษาในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การประเมนิและพัฒนา

องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การวจัิยและแนวโนม้การวจัิยในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  และรายกรณี
องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  
 27401 สือ่การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

  Instructional Media in Basic Education 
  สือ่การสอนกบัเด็กปฐมวยั นักเรยีนประถมศกึษา และมัธยมศกึษา การจัดระบบสือ่การสอน ของเลน่ การเลน่ และเกม 

ส าหรับเด็กปฐมวยั สือ่การเลา่เรือ่งและนทิานส าหรับเด็กปฐมวัย สือ่เตรยีมความพรอ้มทางกาย พัฒนาสตปัิญญา และความคดิรเิริม่

สรา้งสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั สือ่เพือ่จัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั สือ่การสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์สือ่การสอน
ภาษาไทยและสงัคม สือ่การสอนสขุศกึษาและพลศกึษา สือ่การสอนภาษาอังกฤษ สือ่การสอนศลิปศกึษา สือ่การสอนการงานอาชพี

เทคโนโลย ีการทดสอบประสทิธภิาพสือ่ และแนวโนม้สือ่การสอนขัน้พืน้ฐาน 
 

 27402 คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 

  Computer in Education 
 แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษาครอบคลมุ ความหมายและความส าคญัของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 

ประเภทและรูปแบบของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา บทบาทของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา ระบบคอมพวิเตอร ์การเรยีนการสอน
ผา่นเครอืขา่ย การผลติคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนและบทเรยีนผา่นเครอืขา่ย การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษาและการประเมนิบทเรยีน 

สภาพปัญหาและอปุสรรค และแนวโนม้ของการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 
  

 27416 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  Professional Experience in Educational Technology and Communications 
 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในฐานะวชิาชพีชัน้สงูในดา้นบคุลากรดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา การจัดระบบการผลติและการใชส้ือ่การศกึษา  การจัดระบบการบรกิารสือ่การศกึษา การฝึกปฏบิัตกิารการใชเ้ทคโนโลยี
และสือ่สารการศกึษา ไดแ้ก ่สือ่กราฟิคเพือ่การศกึษา  สือ่ภาพนิง่เพือ่การศกึษา  สือ่ประสมเพือ่การศกึษา  สือ่เสยีงเพือ่การศกึษา  

สือ่ภาพและเสยีงเพือ่การศกึษา  สือ่คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา  การศกึษาดงูาน

และฝึกงานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การจัดตัง้ศนูยส์ือ่การศกึษา  การประชาสมัพันธง์านเทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา  และการพัฒนาคณุธรรมนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 


