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สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับสังคมไทยทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นไทยคดศีกึษาไปประยกุตใ์นการดําเนนิชวีติ 

 3. เพือ่ปลกูฝังความสํานกึและความภูมใิจในวัฒนธรรมไทย  

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัดระเบยีบ

สังคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วัฒนธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 

   

20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และขอบขา่ย 

 เทคโนโลยกีารศกึษาทัง้ 7 ขอบข่าย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศกับการศกึษา และนวัตกรรมทางการศกึษา 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสัมพันธข์องเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในระบบโรงเรยีน นอก

 ระบบโรงเรยีน และอัธยาศัยทีค่รอบคลมุการจัดการศกึษาทีบ่า้น ชมุชน การศกึษาผา่นจอภาพการศกึษาทางไกล การ

 ฝึกอบรม และสังคมการเรยีนรู ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ครอบคลมุการศกึษาขอบขา่ยเทคโนโลยกีารศกึษาในดา้นการจัดระบบ

และออกแบบระบบทางการศกึษา พฤตกิรรมและวธิกีารทางการศกึษา สือ่สารทางการศกึษา การจัดสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา การ

จัดการทางการศกึษาและการประเมนิทางการศกึษา  การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจัดการศกึษา นวัตกรรมทางการศกึษา 

การศกึษาความสัมพันธข์องการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และอัธยาศัยทีค่รอบคลมุการจัด

การศกึษาทีบ่า้น ชมุชน การศกึษาผา่นจอภาพ การศกึษาทางไกล การฝึกอบรม และสังคมการเรยีนรู ้

   

20302 สถติ ิวจิยั และการประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics, Research and Evaluation in Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นหลักการทางสถติ ิวจัิย และประเมนิการศกึษา  

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการออกแบบ และดําเนนิงานวจัิยและประเมนิการศกึษา  

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติไิดถ้กูตอ้งและเหมาะสมในการวจัิยและประเมนิการศกึษา  

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการการวจัิยและการประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา  

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา  

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความรูพ้ืน้ฐานในการวจัิย การดําเนนิงานวจัิย การออกแบบวจัิย การวจัิยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนในระบบและนอกระบบ 

ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา การประเมนิผลในชัน้เรยีน บรูณาการการวจัิย การวัดและประเมนิเพือ่พัฒนาการ

เรยีนการสอนในระบบและนอกระบบ เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอืเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวจัิย การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้น

พทุธพิสิัย การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นเจตพสิัย การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นทักษะพสิยั การเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือ่การ

วจัิยและประเมนิการศกึษา สถติพิืน้ฐานเพือ่การวจัิยและประเมนิการศกึษา การเตรยีมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิืน้ฐาน การ

นําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู การสรปุและอภปิรายผล การเขยีนรายงานวจัิยและประเมนิ การนําเสนอผลงานการวจัิยและการใช ้

ผลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 
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20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology and Learning Methodology  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับครแูละบคุลากร

 ทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับรปูแบบการเรยีนรูแ้ละการสอนทัง้

 การศกึษาในระบบและการศกึษานอกระบบ 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและจัดการเรยีน การสอนทัง้ในระบบนอกระบบ 

 และตามอัธยาศัยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

หลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและการประยกุตใ์ชจ้ติวทิยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุน่ และวัยผูใ้หญ ่จติวทิยาการศกึษากลุม่ปัญญา

นยิม มนุษยนยิม และพฤตกิรรมนยิม จติวทิยาการแนะแนวและการปรกึษากลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้ความคดิและเหตผุล กลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้อารมณ์

และความรูส้กึ และกลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้พฤตกิรรม ศาสตรแ์ละศลิป์ในการจัดการเรยีนรูใ้นระบบและนอกระบบ ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอน

ทัง้ในระบบและนอกระบบ รปูแบบการเรยีนรูแ้ละการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรยีนรูใ้นระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย การบรูณา

การเนือ้หาในกลุม่สาระการเรยีนรู ้การบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม เทคนคิและวทิยาการจัดการเรยีนรู ้การใชแ้ละการผลติสือ่ และ

การพัฒนานวัตกรรมในการเรยีนรู ้การเรยีนรูแ้บบชีนํ้าตนเอง การจัดการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีนเป็นสําคัญ การประเมนิผลการเรยีนรู ้และ

จําแนกระดับการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจากการประเมนิผล 

   

20304 พืน้ฐานวชิาชพีศกึษาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations of the Education Profession  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละสามารถใชภ้าษาอยา่งถกูตอ้งในการสอนและการคน้ควา้ทางวชิาการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิทฤษฎกีารศกึษา ประวัตคิวามเป็นมาและระบบการจัดการศกึษาไทย 

 วสิัยทัศนแ์ละแผนพัฒนาการศกึษาของไทย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎแีละกระบวนการพัฒนาหลักสตูร และสามารถพัฒนาหลักสตูรในสถานศกึษาได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎแีละหลักการบรหิารจัดการ ภาวะผูนํ้า การคดิอย่างเป็นระบบการทํางานเป็นทมี 

และสามารถจัดทําโครงการวชิาการและวชิาชพี 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิารจัดการในชัน้เรยีน และสามารถจัดระบบสารสนเทศเพือ่บรหิาร จัดการชัน้

 เรยีนได ้

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประกันคณุภาพการศกึษา 

 7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบาท หนา้ที ่ภาระงาน และความสําคัญของวชิาชพีคร ูมคีณุลักษณะของครทูีด่ ี

 8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐานวชิาชพีครู จรรยาบรรณของวชิาชพีคร ูกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ การศกึษา 

 และการเสรมิสรา้งศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู และการสรา้งทัศนคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีคร ู

 คําอธบิายชดุวชิา  

การใชภ้าษาสําหรับครู ปรัชญาและแนวคดิทฤษฎกีารศกึษา ประวัตคิวามเป็นมาและระบบการจัดการศกึษาไทย วสิัยทัศน์

และแผนพัฒนาการศกึษาไทย ทฤษฎแีละกระบวนการการพัฒนาหลักสตูร การพัฒนาหลักสตูรในสถานศกึษา ทฤษฎแีละหลักการบรหิาร

จัดการ ภาวะผูนํ้า การคดิอยา่งเป็นระบบ การทํางานเป็นทมี การจัดทําโครงการวชิาการและวชิาชพี วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ ์และการ

ตดิตอ่สือ่สารในองคก์ร การบรหิารจัดการในชัน้เรยีน การจัดระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการชัน้เรยีน การประกันคณุภาพการศกึษา 

การศกึษาเพือ่พัฒนาชมุชน พัฒนาการของวชิาชพีครู บทบาท หนา้ที ่ภาระงาน และความสําคัญของวชิาชพีคร ูคณุลักษณะของครทูีด่ ี

เกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู จรรยาบรรณของวชิาชพีครู กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษา และการเสรมิสรา้งศักยภาพ สมรรถภาพความ

เป็นคร ูและการสรา้งทัศนคตทิีด่ตี่อวชิาชพีคร ู
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21001 พฒันาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Child Development and Learning in Early Childhood  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย รวมทัง้ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะพัฒนาการเด็กตามวัยและรปูแบบการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย  

 4. เพือ่ใหส้ามารถเฝ้าระวัง ตดิตามและประเมนิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูเ้กีย่วกับนวัตกรรมการเรยีนรูม้าใชใ้นการจัดประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มสําหรับ 

 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 6. เพือ่ใหส้ามารถระบปัุญหาพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัยและหาแนวทางแกไ้ข  

 คําอธบิายชุดวชิา 

ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับ

พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย คณุลักษณะทีพ่งึประสงคแ์ละสมรรถนะตามวัยของเด็กปฐมวัย กระบวนการคดิของเด็กปฐมวัย 

รปูแบบการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัยและนวัตกรรมการเรยีนรูท้ ีถ่อืสมองเป็นพืน้ฐาน ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็ก

ปฐมวัย การเฝ้าระวัง ตดิตามและประเมนิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็ก สภาพปัญหาพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กและหาแนว

ทางแกไ้ข การนํานวัตกรรมการเรยีนรูม้าใชใ้นการจัดประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มสําหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

21002 นวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพฒันาเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Innovation for Early Childhood Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กในชว่งอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี   

 2. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใช ้คัดสรร ออกแบบ ผลติหรอืสรา้งสรรค ์รวมทัง้ใหคํ้าแนะนําเกีย่วกับการใชน้วัตกรรมการสือ่สาร 

 3. เพือ่การพัฒนาเด็กในชว่งอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี ไดอ้ยา่งสรา้งสรรคส์อดคลอ้งกับปัญหาและความตอ้งการ 

 ของเด็กในชว่งวัยดังกลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถทีจ่ะบรูณาการความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สาร และการพัฒนาเด็กในชว่งอายแุรกเกดิ

ถงึ 6 ปี ไดอ้ยา่งเทา่ทันกับสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของเด็กกลุ่มดังกล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความหมาย ความสําคัญเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ทักษะเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สารและสือ่ 

รวมทัง้เทคโนโลยกีารสือ่สารในรปูแบบตา่งๆ การเลอืกใชแ้ละคัดสรรนวัตกรรมการสือ่สารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หลักการและกระบวนการผลติ

และการออกแบบ นวัตกรรมการสือ่สารและการใชส้ือ่เพือ่การพัฒนาเด็กในชว่งปฐมวัย สถานการณ์ ปัญหาและความตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้ง

กับนวัตกรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   

21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่สําหรบัเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Play, Toys and Playthings for Early Childhood  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับการเล่นเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับของเลน่และการจัดกจิกรรมการเลน่สําหรับเด็กปฐมวัย  

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเลน่เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมการเลน่และวเิคราะหปั์ญหาพฤตกิรรมการเลน่ของเด็กปฐมวัยเพือ่เสนอแนวทางแกไ้ข 

 5. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและพัฒนาของเลน่เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัยไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 6.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูม้าใชจั้ดกจิกรรมการเลน่เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย  
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 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิสําคัญเกีย่วกับการเลน่ในเด็กอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี ความสัมพันธร์ะหวา่งการเลน่ พัฒนาการเรยีนรูข้องเด็ก ลักษณะ

และพฤตกิรรมการเลน่ตามวัยของเด็กอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการเลน่ของเด็ก การสนับสนุนการเลน่เพือ่สง่เสรมิพัฒนาการ

และการเรยีนรูข้องเด็ก บทบาทของบดิามารดาและผูเ้กีย่วขอ้งในการเลอืกของเลน่และเครือ่งเลน่ทีเ่หมาะกับพัฒนาการเด็ก การออกแบบ

และการพัฒนาของเลน่เพือ่สง่เสรมิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็ก ปัญหาพฤตกิรรมการเลน่ของเด็กและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

นวัตกรรมเพือ่สง่เสรมิประสบการณก์ารเลน่ของเด็กปฐมวัย นวัตกรรมการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเลน่ของเด็กปฐมวัย การประเมนิ

พฤตกิรรมการเลน่ของเด็ก การรณรงคเ์พือ่เด็กปฐมวัย 

   

21004 ครอบครวัศกึษากบัการพฒันาเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Family Studies and Early Childhood Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับครอบครัวและครอบครัวศกึษา  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนกจิและบทบาทของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและรปูแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวถิชีวีติไทย  

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิสภาพปัญหาของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและหาแนวทางชว่ยเหลอื 

 6. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูแ้ละนวัตกรรมการใชช้วีติครอบครัวมาใชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดส้อดคลอ้งกับศักยภาพ

ของเด็ก 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความหมายและความสําคัญของครอบครัว ครอบครัวศกึษากับการเรยีนรูท้ักษะชวีติครอบครัว พัฒนกจิและบทบาทของ

ครอบครัวในระยะทีม่บีตุรในชว่งปฐมวัย หลักการและรปูแบบการอบรมเลีย้งดแูละพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวถิชีวีติไทย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่

ครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การประเมนิสภาพปัญหาของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแนวทางชว่ยเหลอื การนํา

นวัตกรรมการใชช้วีติครอบครัวมาใชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเรือ่งการใชว้นัิยเชงิบวกในครอบครัว การสง่เสรมิสขุภาวะครอบครัว การ

สือ่สารเพือ่สัมพันธภาพทีด่ใีนครอบครัว การเสรมิสรา้งคณุคา่และคณุธรรมในครอบครัว การเผชญิภาวะวกิฤตใินครอบครัว และการเสรมิ

พลังครอบครัว 

   

21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั       (6 หนว่ยกติ) 

 Assessment and Behavioral Enhancement in Early Childhood  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมและการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวทาง วธิกีารในการประเมนิ และการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืก และใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิพฤตกิรรมเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมเด็ก จัดระบบขอ้มลู และนําไปใชใ้นการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก  

 6. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเสรมิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคเ์หมาะกับวัยเด็ก  

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิ หลักการ ในการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมและการ

สรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก แนวทางการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก นวัตกรรมการประเมนิและการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก แนว

ทางการแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเด็ก การเลอืกและใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิพฤตกิรรมเด็ก การจัดทําสารนทิัศนแ์ละการนําผลไปใชใ้นการ

สรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการประเมนิและสรา้งเสรมิ

พฤตกิรรมเด็ก ปัญหาและอปุสรรคในการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี 



5 
 

22222 การอา่นภาษาองักฤษ  (6 หนว่ยกติ) 

 English Reading  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ศกึษาและฝึกใชก้ลวธิกีารอา่นภาษาอังกฤษเพือ่วัตถปุระสงคต์า่งๆ 

 2. เพือ่เพิม่พนูความรูโ้ครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษจากการอา่นสือ่สิง่พมิพป์ระเภทตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

กลวธิใีนการอา่น การฝึกทักษะการอา่น การเพิม่พนูความรูเ้รือ่งโครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษ โดยใชข้อ้เขยีน

ทางดา้นมนุษยศาสตร ์สังคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสิง่ทีพ่บเห็นในชวีติประจําวัน เชน่ ป้ายประกาศ หนังสอืพมิพ ์และบทความโฆษณา 

 

22304 การแนะแนวในระดบัมธัยมศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance in Secondary Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความเป็นมา หลักการ ขอบขา่ยของงานแนะแนว และการบรหิารงาน แนะแนวใน

ระดับมัธยมศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับบรกิารแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบขา่ยของงานแนะแนว ทัง้งานแนะแนวดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี และดา้น

สว่นตัวและสังคม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับการป้องกันปัญหา แกไ้ขปัญหา และพัฒนานักเรยีนดว้ยวธิกีารของการแนะแนว 

 คําอธบิายชดุวชิา  

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการแนะแนว จติวทิยากับการแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา การบรหิารงานแนะแนวและบคุคลที่

เกีย่วขอ้งกับงานแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา บรกิารแนะแนวทีจั่ดใหนั้กเรยีน แบบทดสอบและแบบสํารวจสําหรับงานแนะแนวในระดับ

มัธยมศกึษาการศกึษานักเรยีนเป็นรายกรณีการจัดกจิกรรมแนะแนวการวจัิยดา้นการแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา  การแนะนําในโรงเรยีน

มัธยมศกึษากับชมุชน สภาพปัจจุบันปัญหา และแนวโนม้ของการแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา 

 

22321 ภาษาองักฤษสําหรบัคร ู  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Language Teachers  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษาเรยีนรูภ้าษาอังกฤษในดา้นระบบเสยีง ระบบคํา ระบบโครงสรา้งประโยคและความหมาย 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจบทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาเรยีนรูค้วามคลา้ยคลงึและความแตกตา่งบางประการระหวา่งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาเรยีนรูปั้ญหาในการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรยีนไทย ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหานัน้ๆ 

 5. เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูภ้าษาตามแนวภาษาศาสตร ์  

 คําอธบิายชุดวชิา  

ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรูเ้กีย่วกับภาษาอังกฤษในดา้นระบบเสยีง ระบบคํา ระบบโครงสรา้งประโยคตลอดจน

ความหมาย บทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล ความแตกตา่งบางประการระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ  

ปัญหาในการเรยีนภาษาอังกฤษของนักเรยีนไทย และแนวทางแกไ้ข 

 

22322 การเขยีนภาษาองักฤษ  (6 หนว่ยกติ) 

 English Writing  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

 2. เพือ่ฝึกและเพิม่พนูทักษะในการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

ศกึษาแนวทางและกลวธิใีนการเขยีนภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร พรอ้มทัง้ฝึกทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษในระบบคํา วล ี

ประโยค ยอ่หนา้ และความเรยีงสัน้ๆ 

   

24401 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Psychology and Sociology for Educational Measurement  

and Evaluation 

 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาและสังคมวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับการวัดและประเมนิผลการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการและลักษณะทางจติวทิยาของมนุษยใ์นวัย ตา่งๆ  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการวัด  การพัฒนาเครือ่งมอืวัดและประเมนิคณุลักษณะทางจติวทิยาของผูเ้รยีน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบและรายงานผลการวัดทางจติวทิยา การศกึษาวจัิยทางจติวทิยาเพือ่การวัด

 และประเมนิผลการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

ความสัมพันธร์ะหวา่งจติวทิยาและสังคมวทิยากับการวัดและประเมนิผลการศกึษา พฤตกิรรมของมนุษย ์พัฒนาการของ

มนุษย ์การรับรู ้อตัมโนทัศน ์บคุลกิภาพ สตปัิญญาและการคดิ ความตอ้งการและแรงจูงใจ พฤตกิรรมเบีย่งเบนและการปรับตัว  พฤตกิรรม

ทางสังคม ความเปลีย่นแปลงทางสังคม ทัศนคต ิคา่นยิมและความเชือ่ มนุษยสัมพันธ ์การเรยีนรู ้การปรับพฤตกิรรม  การวัดความถนัด 

บคุลกิภาพ การปรับตัว ความสนใจ คา่นยิม ทัศนคตแิละแรงจูงใจ การสังเกตกับการวัดคณุลักษณะ การรายงานผลการวัดทางจติวทิยา 

การศกึษาเป็นรายกรณีและการวจัิยทางจติวทิยาเพือ่การวัดและประเมนิผลการศกึษา 

 

24407 ประสบการณว์ชิาชพีการวดัและประเมนิผลการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Educational Measurement and Evaluation  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่พัฒนาจรรยาบรรณและคณุธรรมจรยิธรรมของนักวัดผล  

 2. เพือ่ฝึกทักษะในการบรหิารงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา  

 3. เพือ่ฝึกทักษะในการวัดและประเมนิผลดา้นพทุธพิสิัย ดา้นเจตพสิัย และดา้นทักษะพสิัย  

 4. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการวางแผนพัฒนางาน การกํากับและนเิทศงาน  

 5. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในดา้นมนุษยสัมพันธแ์ละกลุม่สัมพันธ ์  

 คําอธบิายชุดวชิา  

การพัฒนาจรรยาบรรณและคณุธรรมของนักวัดผล การวจัิยเพือ่พัฒนาการเรยีนรู ้การบรหิารงานการวัดและประเมนิผล

การศกึษา การวัดและประเมนิผลดา้นพทุธพิสิัย ดา้นเจตพสิัย และดา้นทักษะพสิัย การประเมนิผลการสอน การประเมนิโครงการ การ

ประเมนิหลักสตูร การประกันคณุภาพการศกึษา การใชผ้ลการประเมนิเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา การใชส้ารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 

จติวทิยาในการทํางาน หลักการวางแผนและพัฒนางาน การกํากับและนเิทศงาน กระบวนการกลุม่และกลุม่สัมพันธ ์

   

24411 การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นพทุธพิสิยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Cognitive Measurement Instrument  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการและทฤษฎกีารวัดผลการเรยีนรูด้า้นพทุธพิสิัย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพทุธพิสิัยทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมกับความสามารถทีต่อ้งการวัด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวัดดา้นพทุธพิสิัยทีม่คีณุภาพ เหมาะสมกับความสามารถทีต่อ้งการวัด 

 4. เพือ่วเิคราะห ์ประเมนิ และปรับปรุงคณุภาพของเครือ่งมอืวัดผลการเรยีนรูด้า้นพทุธพิสิัยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบรายงานผลการวัดดา้นพทุธพิสิัยและนําผลการวัดไปใชใ้นการพัฒนาคณุภาพและบรหิาร

จัดการการเรยีนการสอนได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับการวัดดา้นพทุธพิสิยั ผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวังดา้นพุทธพิสิัย มาตรวัดและประเภทของเครือ่งมอืวัดดา้น

พทุธพิสิัย การวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพทุธพิสิัย การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวัดดา้นพทุธพิสิัย การสรา้งแบบทดสอบเขยีน

ตอบ การสรา้งแบบทดสอบเลอืกตอบ การสรา้งแบบวัดการอา่น คดิ วเิคราะห ์เขยีน การสรา้งแบบวัดความถนัด การสรา้งแบบวัดเชาวน์

ปัญญาและเครือ่งมอืมาตรฐานทีใ่ชใ้นการวัดเชาวน์ปัญญา การใชเ้ครือ่งมอืและผลการวัดดา้นพทุธพิสิัย การรายงานผลการวัดดา้นพทุธิ

พสิัย แบบวัดมาตรฐานดา้นพทุธพิสิัย 

24412 การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั  

 Development of Affective and Psychomotor Instruments  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวัดดา้นเจตพสิัย และทักษะพสิัย  

 2. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นเจตพสิัย และทักษะพสิัย  

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ครือ่งมอืและผลการวัดดา้นเจตพสิัย และทักษะพสิยัในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับการวัดดา้นเจตพสิัย และทักษะพสิัย ผลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวังดา้นเจตพสิัยและทักษะพสิัย มาตรวัดดา้นเจต

พสิัยและทักษะพสิัย การวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นเจตพสิัย และทักษะพสิัย การพัฒนาแบบวัดความสนใจ แบบวัดความพงึพอใจ 

แบบวัดเจตคต ิแบบวัดคณุลักษณะ แบบวัดทักษะปฏบัิต ิแบบประเมนิการปฏบัิตงิาน แบบวัดสมรรถนะทางกาย  การตรวจสอบคณุภาพ 

เครือ่งมอืวัดดา้นเจตพสิัย และทักษะพสิัย การใชเ้ครือ่งมอืวัดและผลการวัดดา้นเจตพสิัยและทักษะพสิยั 

   

24413 การประเมนิโครงการ  

 Program Evaluation  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแผนงานและโครงการ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการประเมนิโครงการ  

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิโครงการได ้  

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชผ้ลการประเมนิโครงการ  

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับแผนงาน และโครงการ การพัฒนาแผนงานและโครงการ แนวคดิเกีย่วกับการประเมนิโครงการ  

กระบวนการประเมนิโครงการ การวเิคราะหโ์ครงการ การออกแบบการประเมนิโครงการ การเขยีนโครงการประเมนิ รปูแบบการประเมนิ

โครงการ การกําหนดวัตถปุระสงคข์องการประเมนิ การกําหนดตัวบง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิโครงการ การกําหนดกลุม่ตัวอยา่งและ

ผูใ้หข้อ้มลูสําคัญ การพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมนิ การวเิคราะหข์อ้มลูและการนําเสนอผลการ

ประเมนิโครงการ การเขยีนรายงานการประเมนิโครงการ การใชผ้ลการประเมนิโครงการ และการประเมนิโครงการฝึกอบรม 

   

24414 การประเมนิหลกัสตูร  (6 หนว่ยกติ) 

 Curriculum Evaluation  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประเมนิหลักสตูร  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการประเมนิหลักสตูร  

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิหลักสตูรได ้  

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชผ้ลการประเมนิหลักสตูร  
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 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับหลักสตูร การพัฒนาหลักสตูร แนวคดิเกีย่วกับการประเมนิหลักสตูร การวเิคราะหห์ลักสตูร รปูแบบการ

ประเมนิหลักสตูร การวางแผนเพือ่การประเมนิหลักสตูร ตัวชีวั้ดและเกณฑใ์นการประเมนิหลักสตูร การพัฒนาเครือ่งมอืในการประเมนิ

หลักสตูร การวเิคราะหข์อ้มลูและนําเสนอผลการประเมนิ การเขยีนรายงานการประเมนิ การประเมนิหลักสตูรสถานศกึษา การประเมนิ

หลักสตูรรายวชิา การประเมนิหลักสตูรทอ้งถิน่ การประเมนิหลักสตูรฝึกอบรม การใชผ้ลการประเมนิหลักสตูร การประเมนิการนําหลักสตูร

ไปใช ้การตดิตามผลของหลักสตูร และการปรับปรงุคณุภาพของหลักสตูร 

 

24415 การวดัและประเมนิองิมาตรฐานการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Standard–based Measurement and Evaluation    

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐานและตัวชีวั้ดการเรยีนรู ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการวัดและประเมนิแบบองิมาตรฐานการเรยีนรู ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวัดและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวัดและประเมนิมาตรฐานการเรยีนรูไ้ด ้

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิและนําผลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาผูเ้รยีนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับมาตรฐานการเรยีนรู ้ตัวชีวั้ดมาตรฐานการเรยีนรู ้การออกแบบการวัดและประเมนิมาตรฐานการ

เรยีนรู ้การวเิคราะหแ์ละจําแนกมาตรฐานการเรยีนรู ้การกําหนดมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่ความรูค้วามคดิ กลุม่คณุลักษณะและกลุม่ทักษะ 

ประเภทเครือ่งมอืวัดและประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวัดและประเมนิมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่

ความรูค้วามคดิ กลุม่คณุลักษณะและกลุม่ทักษะ การกําหนดเกณฑป์ระเมนิองิมาตรฐานการเรยีนรูร้ายวชิา การตรวจสอบความเชือ่ถอืได ้

ของผลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การรายงานและการใชผ้ลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้

   

24417 การบรหิารงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Administration and Management for Educational Measurement and Evaluation  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบขา่ยงาน บทบาทของครแูละผูบ้รหิารเกีย่วกับงานการวัดและ ประเมนิผลการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิารจัดการงานวัดและประเมนิผลการศกึษาอยา่งเป็นระบบ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มลูเพือ่สนับสนุนงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประเมนิความตอ้งการจําเป็นทางการศกึษา การประเมนิโครงการ การประเมนิ

 การจัดการเรยีนการสอน และการนําผลการประเมนิไปใชเ้พือ่พัฒนาการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ขอบขา่ยงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา บทบาทของครแูละผูบ้รหิารเกีย่วกับงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา  

การวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกับงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา การวางแผนงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา การกํากับ  ตดิตาม และ

นเิทศงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา การประเมนิคณุภาพงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา การประเมนิโครงการทางการศกึษา 

การประเมนิและรายงานผลการเรยีนการสอน การจัดระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอ้มลูทีจํ่าเป็นสําหรับงานการวัดและประเมนิผลใน

สถานศกึษา การประเมนิความตอ้งการจําเป็นทางการศกึษา การนําผลการประเมนิไปใชเ้พือ่การพัฒนาหลักสตูร สือ่การสอน การเรยีนการ

สอนและผลผลติทางการศกึษา และการพัฒนาบคุลากรดา้นการวัดและประเมนิผลการศกึษา 

 

25301 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนว  (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Psychology and Sociology for Guidance  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหรู้ว้ธิกีารศกึษาพฤตกิรรมมนุษยแ์ละเขา้ใจความสัมพันธร์ะหวา่งจติวทิยาสาขาตา่งๆ กับการแนะแนว 

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกับความรูท้างจติวทิยาและสังคมวทิยาทีจ่ะนํามาใชป้ระโยชนใ์นการใหบ้รกิารแนะแนว 

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําผลการวจัิยทางจติวทิยาและแนะแนวมาใชป้ระโยชนใ์นการใหบ้รกิารแนะแนว 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

การศกึษาพฤตกิรรมมนุษยแ์ละความสัมพันธร์ะหวา่งจติวทิยาสาขาต่างๆ กับการแนะแนวพัฒนาการของมนุษย ์การรับรู ้อัต

มโนทัศน ์บคุลกิภาพ สตปัิญญาและการคดิ ความตอ้งการและแรงจูงใจพฤตกิรรมเบีย่งเบนและการปรับตัว พฤตกิรรมของคนในสังคมกับ

ความเปลีย่นแปลงทางสังคม ทัศนคต ิคา่นยิมและความเชือ่ มนุษยสัมพันธ ์การเรยีนรูแ้ละการปรับพฤตกิรรม จติวทิยาพืน้ฐานเพือ่การ

ปรกึษา และการวจัิยทางจติวทิยาเพือ่การแนะแนว 

   

25302 หลกัและระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Systems of School Guidance  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปรัชญาและขอบขา่ยของการแนะแนวในสถานศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบและบรหิารงานแนะแนวในสถานศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประสานงานแนะแนวในสถานศกึษากับชมุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิงานแนะแนวในสถานศกึษาไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลักการ  

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและขอบขา่ยของการแนะแนว หลักและการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา หลักและ

วธิกีารจัดกจิกรรมแนะแนวทีส่อดคลอ้งกับหลักสตูร แผนพัฒนาการศกึษาของชาต ิและแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิ

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดระบบงานบคุลากรแนะแนวในสถานศกึษา การวางแผนดําเนนิงานแนะแนวในสถานศกึษา การจัดระบบ

ขอ้มลูในงานแนะแนว หลักการใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการแนะแนวในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาการดา้นอาชพีกับงานแนะแนว

ในสถานศกึษา การประสานงานแนะแนวในสถานศกึษาและชมุชน และการสรา้งมนุษยสัมพันธ ์การประชาสัมพันธง์านแนะแนวใน

สถานศกึษาและชมุชน การวเิคราะหแ์ละประเมนิงานแนะแนวในสถานศกึษา สภาพการแนะแนวของสถานศกึษาในปัจจุบันและแนวโนม้ใน

อนาคต จรรยาบรรณของนักแนะแนว 

   

25303 การแนะแนวกบัคณุภาพชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and the Quality of Life  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาคณุภาพชวีติและการวางแผนชวีติ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถจัดบรกิารแนะแนวเพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ คณุธรรม และการวางแผนอาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชบ้รกิารแนะแนวสรา้งความสัมพันธอ์ันดรีะหวา่งนักเรยีน ผูป้กครอง ครู และระหวา่งโรงเรยีนกับชมุชน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถนํากระบวนการจัดบรกิารแนะแนวชว่ยพัฒนานักเรยีนใหเ้ป็นประชากรทีม่คีณุภาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาคณุภาพชวีติและการวางแผนชวีติ การแนะแนวเพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ การแนะแนวเพือ่พัฒนา

คณุธรรมและคา่นยิม การแนะแนวกับการสง่เสรมิสขุภาพจติ การแนะแนวเพือ่สง่เสรมิมนุษยสัมพันธ ์การแนะแนวเพือ่สง่เสรมิการวางแผน

อาชพี การแนะแนวเพือ่สง่เสรมิสมรรถภาพในการทํางาน การแนะแนวเพือ่พัฒนาชวีติทีม่คีณุค่าตอ่สังคม 

   

25304 การแนะแนวในระดบัประถมศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance in Elementary Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาคณุภาพชวีติและการวางแผนชวีติ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถจัดบรกิารแนะแนวเพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ คณุธรรม และการวางแผนอาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชบ้รกิารแนะแนวสรา้งความสัมพันธอ์ันดรีะหวา่งนักเรยีน ผูป้กครอง คร ูและระหวา่งโรงเรยีน กับชมุชน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถนํากระบวนการจัดบรกิารแนะแนวชว่ยพัฒนานักเรยีนใหเ้ป็นประชากรทีม่คีณุภาพ 
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25407 ประสบการณว์ชิาชพีการแนะแนว  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Guidance  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการปฏบัิตงิานดา้นการจัดบรกิารแนะแนวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในดา้นมนุษยสัมพันธแ์ละกลุม่สัมพันธ ์

 3. เพือ่ศกึษาและเขา้ใจปัญหาการจัดบรกิารแนะแนวทัง้ดา้นกระบวนการ วธิกีารจัดบรกิารแนะแนวและแนวทางแกปั้ญหา 

 4. เพือ่พัฒนาทัศนคตทิีด่ตีอ่บรกิารแนะแนว และการเป็นครูแนะแนว 

 5. เพือ่ใหม้ทีักษะในการจัดบรกิารแนะแนวในโรงเรยีน 

 คําอธบิายชุดวชิา  

การประยกุตห์ลักการและทฤษฎทีางการแนะแนวมาสูภ่าคปฏบัิต ิเนน้ทักษะมนุษยสัมพันธ ์การทํางานเป็นกลุม่ การ

ประสานงาน การเป็นผูนํ้าผูต้ามทีม่ปีระสทิธภิาพ การจัดบรกิารแนะแนวในโรงเรยีน การดําเนนิกจิกรรมแนะแนว การสรา้งและ/หรอืการใช ้

เครือ่งมอืแนะแนว กรณีศกึษาและสถานการณ์จําลอง จรรยาวชิาชพีของครแูนะแนว กจิกรรมกลุม่สัมพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม 

จรยิธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ปรัชญา ความหมาย ความจําเป็น และขอบข่ายของการแนะแนว หลักการ ประเภทและบรกิารแนะแนวในระดับประถมศกึษา ครู

กับการแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา บทบาทของบคุลากรแนะแนวในระดับประถมศกึษา วธิกีารแนะแนวในระดับประถมศกึษา 

เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการแนะแนวในระดับประถมศกึษา การจัดกจิกรรมแนะแนวสําหรับผูป้กครองและชมุชน การบรหิารงานแนะแนว

โรงเรยีนประถมศกึษา ปัญหาการแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา แนวโนม้และนวัตกรรมของการแนะแนวในระดับประถมศกึษาในอนาคต 

 

25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้  

 Introduction to Techniques of Counseling  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหรู้ห้ลักการเบือ้งตน้ของการใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคนคิการปรกึษาบางประการในการใหบ้รกิารปรกึษาได ้

 3. เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์ดา้นการใหบ้รกิารปรกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา  

หลักการเบือ้งตน้ของการใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว เทคนคิการปรกึษาในงานแนะแนว การปรกึษารายบคุคลและ

กลุม่ พฤตกิรรมการใสใ่จ ทักษะการใชคํ้าถาม ทักษะการฟัง ทักษะการสะทอ้นความรูส้กึ ทักษะการสะทอ้นเนือ้หา ทักษะในการเจาะจง 

ทักษะการสง่ตอ่ การเก็บขอ้มลูเกีย่วกับการปรกึษา การใชเ้ทคนคิการปรกึษาทัง้ในการปรกึษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุม่ การตดิตามและ

ประเมนิผล การปรกึษา และการฝึกปฏบัิตเิทคนคิการปรกึษา 

 

25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนว  (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance Activities and Instruments  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับกจิกรรมและเครือ่งมอืตา่งๆ สําหรับการแนะแนว  

 2. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและกจิกรรมตา่งๆ สําหรับการแนะแนวไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. เพือ่เพิม่พนูความสามารถในการจัดกจิกรรมแนะแนวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนวทางการศกึษา อาชพีและการปรับตัวทางสังคม กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนวเพือ่การเลอืก

แผนการเรยีน เพือ่การเลอืกสถานศกึษาตอ่ เพือ่การสง่เสรมิการเรยีน เพือ่การสํารวจความสนใจและความถนัดในอาชพี เพือ่การสง่เสรมิ

เจตคตทิีด่ตีอ่อาชพี เพือ่การสง่เสรมิประสบการณ์ในงานอาชพีและการเตรยีมตัวเขา้สูอ่าชพี เพือ่การสง่เสรมิการรูจั้กตนเอง เพือ่การ

พัฒนาบคุลกิภาพ เพือ่การฝึกการทํางานเป็นกลุม่ เพือ่การบําเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชนต์อ่สังคม 
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26301 การศกึษาตลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ  (6 หนว่ยกติ) 

 Lifelong Education and Non-formal Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักและปรัชญาการศกึษาตลอดชวีติ ความสัมพันธร์ะหวา่งการศกึษาตลอดชวีติ

 กับการพัฒนา 

 2. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับระบบการศกึษาไทย สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโนม้ในอนาคต 

 3. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับปรัชญาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ววัิฒนาการ

 ของการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาประเทศดา้นตา่งๆ 

 4. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาพปัจจุบัน และปัญหาในการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในเมอืงและชนบท การศกึษานอกระบบเปรยีบเทยีบและ

แนวโนม้ของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในอนาคต 

 คําอธบิายชุดวชิา  

หลักและปรัชญาการศกึษาตลอดชวีติ ความสําคัญของการศกึษาตลอดชวีติ วธิกีารการจัดการศกึษาตลอดชวีติ 

ววัิฒนาการของการจัดการศกึษาไทย โครงสรา้งระบบการศกึษาไทยในปัจจุบัน ภาพปัจจุบันและปัญหาของการศกึษาไทย การศกึษากับ

การพัฒนา หลักการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย ปรัชญาและคณุค่าการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย 

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง ววัิฒนาการการศกึษานอกระบบ และ

การศกึษาตามอัธยาศัย สภาพปัจจุบันและปัญหารวมทัง้ความสญูเปล่าในการจัดการศกึษานอกระบบในประเทศไทย ความสัมพันธร์ะหวา่ง

การศกึษาใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย ประเภทและกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย หน่วยงานทีจั่ดการศกึษา

นอกระบบ (รัฐและเอกชน) การศกึษานอกระบบในสังคมเมอืงและสงัคมชนบท การศกึษานอกระบบเปรยีบเทยีบ แนวโนม้ของการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในอนาคต 

 

26302 การจดัการการศกึษานอกระบบ  (6 หนว่ยกติ) 

 Non-formal Education Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผน  และการจัดทําโครงการใหส้อดคลอ้งกับสภาพความรูข้องชมุชน 

 2. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะเฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม อัธยาศัย  

ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการจัดทําแผนและโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

 3. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการและบรหิารงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การ

 บรหิารบุคลากร  ธุรการ  การเงนิ  วัสดแุละอาคารสถานที ่

 4. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาหลักสตูรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การนเิทศ 

การตดิตามผล การประเมนิผล การวจัิย การประสานงาน และการประชาสัมพันธง์านการศกึษานอก ระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

หลักและแนวคดิในการวางแผนจัดการศกึษาทีส่ัมพันธก์ับพืน้ฐานของมนุษยแ์ละความตอ้งการของชมุชน ลักษณะเฉพาะ

ของโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย กระบวนการจัดทําแผนและโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย บทบาทของรัฐทีเ่กีย่วกับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (ระบบบรหิารราชการแผน่ดนิ) การศกึษาสภาพความ

ตอ้งการของชมุชนเพือ่วางแผนการจัดทําโครงการการศกึษานอกระบบ การบรหิารโครงการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

การบรหิารบคุลากรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การบรหิารธุรการ  การเงนิ วัสด ุและอาคารสถานที ่การพัฒนา

หลักสตูรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การนเิทศงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การตดิตามผล 

การประเมนิผลการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การกระจายอํานาจการบรหิารงานนอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย (กรณีตัวอยา่ง) การประสานงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (กรณีตัวอยา่ง) การจัดแหลง่บรกิารขา่วสาร

ขอ้มลูและคําแนะนําปรกึษาทางดา้นการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การประชาสัมพันธง์านการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย การประกันคณุภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
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26403 แหลง่วทิยาการชุมชนเพือ่การศกึษานอกระบบ  

 Community Resources for Nonformal Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน 

 2. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหแ์ละสํารวจแหลง่วทิยาการในชมุชนการวางแผน และ พัฒนาแหลง่

วทิยาการในชมุชน การบรหิารและการประสานงานเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการในชมุชนเพือ่การจัดการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

 3. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการจัดและการใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการชมุชนประเภทตา่งๆ เพือ่

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

ความหมาย ลักษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน การใชป้ระโยชนแ์หลง่วทิยาการในชมุชนเพือ่จัดการศกึษา 

การสํารวจและวเิคราะหแ์หลง่วทิยาการในชมุชน การวางแผนและพัฒนาแหลง่วทิยาการในชมุชนเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย การบรหิารและประสานงานเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการในชมุชน การจัดหอ้งสมดุประชาชน การจัดทีอ่า่น

หนังสอืประจําหมูบ่า้น การจัดนทิรรศการประจําทีแ่ละเคลือ่นที ่การจัดพพิธิภัณฑ ์หอศลิป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร ์

อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศนูยก์ารกฬีาและนันทนาการ การจัดอทุยานการศกึษา การจัดแหล่งวทิยาการและขา่วสารขอ้มลูใน

ชมุชน ภมูปัิญญาและเทคโนโลยพีืน้บา้น การใชท้รัพยากรบคุคลในการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย อันไดแ้ก ่

บคุคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ การใชวั้ด ศาสนสถานและโบราณวัตถใุนการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การใช ้

ประโยชนจ์ากสถานประกอบการและแหลง่ประกอบการธุรกจิ สภาพปัจจุบันและปัญหาการใชแ้หลง่วทิยาการในชมุชน การจัดการความรู ้

แหลง่วทิยาการในชมุชน 

26404 หลกัการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Principles and Training Techniques  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาการในวัยตา่งๆ จติวทิยาการเรยีนรูธ้รรมชาตแิละความ ตอ้งการ วธิกีาร

เรยีนการสอน ตลอดจนการสรา้งแรงจูงใจสําหรับผูท้ีอ่ยูน่อกระบบโรงเรยีน 

 2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการสอนอา่นสอนเขยีน การฝึกอบรมวชิาชพีการจัดกลุม่สนใจแก ่ผูอ้ยูน่อก

ระบบโรงเรยีน 

 3. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดฝึกอบรมในองคก์รตา่งๆ  

 4. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการเป็นวทิยากรการฝึกอบรมในรปูแบบตา่งๆ สําหรับผูอ้ยูน่อกระบบโรงเรยีน 

 คําอธบิายชุดวชิา  

พัฒนาการในวัยตา่งๆ ของผูอ้ยูน่อกระบบโรงเรยีนและกระบวนการสง่เสรมิการเรยีนรูจ้ติวทิยาการเรยีนรู ้การเรยีนการสอนผู ้

อยูน่อกระบบ การสรา้งแรงจูงใจ พฤตกิรรมการเรยีนรูสํ้าหรับผูอ้ยูน่อกระบบ ธรรมชาตแิละความตอ้งการในการเรยีนรูร้วมทัง้ปัญหาเฉพาะ

ของผูอ้ยูน่อกระบบ ความตอ้งการบรกิารขา่วสารขอ้มลูและคําแนะนําบรกิารของผูอ้ยูน่อกระบบ การสอนอา่น-เขยีนสําหรับผูอ้ยูน่อกระบบ 

การเป็นวทิยากรฝึกอบรมแกผู่อ้ยูน่อกระบบ การฝึกวชิาชพีระยะสัน้ระยะยาวแกผู่อ้ยูน่อกระบบ การจัดกลุม่สนใจ การประชมุกลุม่ยอ่ย การ

จัดประชมุสัมมนา กระบวนการกลุม่สัมพันธ ์การจัดทําโครงการฝึกอบรม หลักการพดูตอ่ทีป่ระชมุและชมุชน 

   

26405 การศกึษาทางไกล  (6 หนว่ยกติ) 

 Distance Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปรัชญา ภารกจิ และโครงสรา้งของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษา ทางไกล 

 2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการวางแผน การจัดระบบ การจัดองคก์ร และการพัฒนากระบวนการเรยีน การสอน

 ทางไกลโดยใชส้ือ่ประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถเกีย่วกับกระบวนการพัฒนาและควบคมุคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาทางไกล 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

ความหมายและปรัชญาของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษาทางไกล พัฒนาการของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษา

ทางไกล ภารกจิของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษาทางไกลตอ่การพัฒนาการศกึษาของประเทศ การจัดการศกึษาทางไกล 

กระบวนการเรยีนการสอนทางไกล โครงสรา้งทางวชิาการของการศกึษาทางไกล การพัฒนาหลักสตูรการศกึษาทางไกล การผลติและ

พัฒนาสือ่การสอนการศกึษาทางไกล การบรกิารการศกึษาทางไกล การตดิตามการจัดและการประเมนิผลการศกึษาทางไกล การควบคมุ

คณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาทางไกล การใชก้ารศกึษาทางไกลในระบบการศกึษาไทย การจัดการศกึษาทางไกลในประเทศตา่งๆ 

สภาพปัจจุบันในการจัดการศกึษาทางไกล สารสนเทศการศกึษาทางไกล การวจัิยเกีย่วกับการศกึษาทางไกล  แนวโนม้ของการศกึษา

ทางไกลในอนาคต 

   

26406 การพฒันาและการใชส้ือ่การศกึษานอกระบบ  (6 หนว่ยกติ) 

 Non-formal Educational Media Development and Application  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบสือ่การศกึษา และการจัดระบบสือ่กับการศกึษานอกระบบและ การศกึษา

 ตามอัธยาศัย 

 2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสําคัญและหลักการในการใชส้ือ่สําหรับจัดการศกึษานอกระบบและ

 การศกึษาตามอัธยาศัย 

 3. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดระบบ การออกแบบ การผลติ การปรับปรงุ การประยกุต ์และการพัฒนา 

 สือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยประเภทตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ระบบสือ่การศกึษา การจัดระบบสือ่กับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การออกแบบระบบสือ่การศกึษา

นอกระบบ การใชส้ือ่มวลชนเพือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติสือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่ประเภทวัสด ุและสือ่โสตทัศนเ์พือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่

วทิยกุระจายเสยีงและสือ่วทิยโุทรทัศนใ์นการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่สิง่พมิพเ์พือ่จัด

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่พืน้บา้นเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

การผลติและการใชส้ือ่เทปเสยีงเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและใชส้ือ่วดีทิัศนเ์พือ่จัดการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การจัดและการใชน้ทิรรศการและการจัดแสดงเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

การผลติและการใชส้ือ่คอมพวิเตอรเ์พือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่ประสมเพือ่จัดการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและการใชช้ดุฝึกอบรมเพือ่จัดการศกึษานอกระบบ การผลติและการใชส้ือ่เพือ่พัฒนา

ความรูข้องประชาชน 

   

26407 ประสบการณว์ชิาชพีการศกึษานอกระบบ  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Non-formal Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถดา้นการจัดและเทคนคิการปฏบัิตงิานการศกึษานอกระบบในพืน้ที ่

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารโครงการ การจัดการ และการรูจั้กแกปั้ญหาและตัดสนิใจอยา่งมรีะบบและ

แบบแผน 

 3. เพือ่สง่เสรมิการนําหลักการและวธิกีารของมนุษยสัมพันธแ์ละกลุม่สัมพันธ ์ตลอดจนความสัมพันธก์ับชมุชนไปใช ้

ประโยชนใ์นการปฏบัิตงิาน 

 4. เพือ่พัฒนาเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีศกึษาศาสตร ์และการพัฒนาชมุชน 

 5. เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรมและสํานกึในจรรยาวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ประยกุตห์ลักการและทฤษฎกีารศกึษาและการศกึษานอกระบบมาสูภ่าคปฏบัิตโิดยการจัดการศกึษาแบบเขม้ และฝึก

ปฏบัิตกิารในหน่วยงานการศกึษานอกระบบ เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพของบคุลากร การศกึษานอกระบบในดา้นการวางแผนกจิกรรม

การศกึษานอกโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย เทคนคิและกระบวนการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบประเภท

ตา่งๆ ความสามารถในการผลติและใชส้ือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีการประสานงานกับหน่วยงานและองคก์ารตา่งๆ การพัฒนาและการใช ้
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 3. เพือ่ใหม้ทีักษะในการผลติสือ่ประเภทสือ่โสตทัศน ์สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม   

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการการเรยีนการสอน การจัดสภาพแวดลอ้ม การประเมนิการเรยีน การสอน  

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวจัิยทางเทคโนโลยกีารสอน และนวัตกรรมการเรยีนการสอนทัง้ในและ

ตา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยกีารสอน การสอนในฐานะระบบ กระบวนการสือ่สารการเรยีนการสอน พฤตกิรรมการเรยีนการ

สอน วทิยาการการสอน วธิกีารเรยีนการสอน การออกแบบ สือ่โสตทศันเ์พือ่การสอน การออกแบบสือ่มวลชนเพือ่การสอน  การออกแบบ

สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การสอน การจัดการการเรยีนการสอน สภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอน การประเมนิการเรยีนการ

สอน การวจัิยทางเทคโนโลยกีารสอน นวัตกรรมการเรยีนการสอนในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 

27103 สือ่การศกึษาพฒันสรร  (6 หนว่ยกติ) 

 Creative and Appropriate Educational Media  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิเกีย่วกับสือ่การศกึษาพัฒนสรร  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับการผลติชดุการสอนทีใ่ชสํ้าหรับการเรยีนกับครู 

 เรยีนกับเพือ่น และเรยีนดว้ยตนเอง รวมทัง้ชดุการเรยีนทีอ่งิสือ่เสยีง สือ่ภาพและเสยีง และสือ่อเิล็กทรอนกิส ์แหลง่

 การเรยีนรู ้และภมูปัิญญาทอ้งถิน่  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประยกุตใ์ชส้ือ่พัฒนสรรเพือ่การเรยีนการสอน การประเมนิสือ่การศกึษา  

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอนาคตทัศนข์องสือ่การศกึษาพัฒนสรร 

แหลง่วทิยาการชมุชน การใหค้วามรูแ้ละการอบรมกลุม่เป้าหมายในรูปแบบต่างๆ กรณีศกึษาและสถานการณ์จําลอง  กจิกรรมกลุม่สัมพันธ์

เพือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมและการเป็นผูนํ้าทีม่คีวามสํานกึในการทํางานเพือ่ชมุชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   

27101 อปุกรณท์างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Equipment in Educational Technology and Communications  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิเกีย่วกับอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา   

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีน การสอน และอปุกรณ์ 

 สือ่สารเพือ่การศกึษา   

 3. เพือ่ใหม้ทีักษะเกีย่วกับการใชอ้ปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารเพือ่การศกึษา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิการนําอปุกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพวิเตอร ์และอเิล็กทรอนกิส ์มาใชก้ับ

 การศกึษา  

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประเมนิอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาครอบคลมุ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีน

การสอน  อปุกรณ์สือ่สารเพือ่การศกึษา  แนวคดิการนําอปุกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพวิเตอร ์และอเิล็กทรอนกิสม์าใชก้ับการศกึษา การ

ประเมนิอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 

27102 เทคโนโลยทีางการสอน  

 Instructional Technology  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยกีารสอน ระบบการสอน กระบวนการสือ่สาร พฤตกิรรม วทิยาการ วธิกีาร

เรยีนการสอน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการออกแบบสือ่ประเภทสือ่โสตทัศน ์สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม  



15 
 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับสือ่การศกึษาพัฒนสรรครอบคลมุ สามัญทัศนเ์กีย่วกับสือ่การศกึษาพัฒนสรร ชดุการสอนแบบบรรยาย  ชดุ

การสอนแบบกลุม่กจิกรรม ชดุการสอนรายบคุคล ชดุการสอนทางไกล ชดุการสอนทางวทิยแุละโทรทัศนป์ฏสิัมพันธ ์ชดุการสอนทางการ

ประชมุทางไกล ชดุการสอนทางโทรศัพท ์ชดุการสอนดว้ยคอมพวิเตอร ์ชดุการสอนทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์ สือ่พืน้บา้นเพือ่

การศกึษากับสภาพแวดลอ้ม สือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษากับการแสดงออก สือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษากับภมูปัิญญาทอ้งถิน่ การประยกุตส์ือ่

พืน้บา้นเพือ่การศกึษา และอนาคตทัศนส์ือ่การศกึษาพัฒนสรร 

27104 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Radio and Television in Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชเ้ทคโนโลยวีทิยุและโทรทัศนเ์พือ่การศกึษา  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบการแพรเ่สยีงและภาพเพือ่การศกึษา  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิเกีย่วกับวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศน ์  

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ักษะในการผลติรายการวทิยแุละโทรทัศน ์  

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการแพร่เสยีงและภาพในบรบิทของการศกึษายคุสังคมสารสนเทศและสังคมการเรยีนรู ้

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประเมนิการแพรเ่สยีงและภาพเพือ่การศกึษา   

 7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการศกึษาปัญหาและการประยกุตใ์ชก้ารแพรเ่สยีงและภาพเพือ่การศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับการแพรเ่สยีงและแพรภ่าพเพือ่การศกึษา ระบบการแพรเ่สยีงเพือ่การศกึษา ระบบการแพรภ่าพเพือ่

การศกึษา วทิยกุระจายเสยีงเพือ่การศกึษา การผลติรายการวทิยเุพือ่การศกึษา วทิยโุทรทัศนเ์พือ่การศกึษา การผลติรายการโทรทัศน์

เพือ่การศกึษา การบันทกึเสยีงและการบันทกึภาพเพือ่การศกึษา การผลติเทปบันทกึเสยีงเพือ่การศกึษา การผลติเทปบันทกึภาพเพือ่

การศกึษา การแพรเ่สยีงและภาพเพือ่การศกึษาในยคุโลกาภวัิตน ์การแพรเ่สยีงและภาพเพือ่การศกึษากับสังคมการเรยีนรู ้การทดสอบ

ประสทิธภิาพ การตดิตาม และการประเมนิการแพรเ่สยีงและภาพเพือ่การศกึษา ปัญหาและแนวโนม้การแพรเ่สยีงและภาพเพือ่การศกึษา 

 

27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Administration of Educational Technology and Communication Center  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิเกีย่วกับการบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา ครอบคลมุ  การบรหิารดา้นการผลติ 

 การจัดหาสือ่ และการใหบ้รกิารทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิารครอบคลมุการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบคุลากร การอํานวยการ 

การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และ การประเมนิและตดิตามผลการดําเนนิงาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับรายกรณีเกีย่วกับศนูยเ์ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับการบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา ครอบคลมุองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรหิารองคก์ร

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรหิารการตลาดในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา การบรหิารการผลติและจัดหาสือ่ในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรหิารบคุลากรในองคก์รเทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา การบรหิารงบประมาณในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรกิารในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

การบรหิารเครอืขา่ยสือ่สารการศกึษาในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การประเมนิและพัฒนาองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา การวจัิยและแนวโนม้การวจัิยในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และรายกรณีองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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27401 สือ่การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน  (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Media in Basic Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และทักษะเกีย่วกับการผลติและการใชส้ือ่การสอนในการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบสือ่การสอนและทดสอบประสทิธภิาพสือ่  

 คําอธบิายชุดวชิา  

สือ่การสอนกับเด็กปฐมวัย นักเรยีนประถมศกึษา และมัธยมศกึษา การจัดระบบสือ่การสอน ของเลน่ การเลน่ และเกมสําหรับเด็กปฐมวัย 

สือ่การเลา่เรือ่งและนทิานสําหรับเด็กปฐมวัย สือ่เตรยีมความพรอ้มทางกาย พัฒนาสตปัิญญา และความคดิรเิริม่สรา้งสรรคสํ์าหรับเด็ก

ปฐมวัย สือ่เพือ่จัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย สือ่การสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์สือ่การสอนภาษาไทยและสังคม สือ่การสอน

สขุศกึษาและพลศกึษา สือ่การสอนภาษาอังกฤษ สือ่การสอนศลิปศกึษา สือ่การสอนการงานอาชพีเทคโนโลย ีการทดสอบประสทิธภิาพ

สือ่ และแนวโนม้สือ่การสอนขัน้พืน้ฐาน 

 

27402 คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Computer in Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิและระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และทักษะเกีย่วกับกับการผลติและการใชค้อมพวิเตอร ์เพือ่การศกึษาใน

รายวชิา ต่างๆ  

 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประเมนิการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัญหาและแนวโนม้ของการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา  

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวคดิเกีย่วกับคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษาครอบคลมุ ความหมายและความสําคัญของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา ประเภท

และรปูแบบของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา บทบาทของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา ระบบคอมพวิเตอร ์การเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ย 

การผลติคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนและบทเรยีนผา่นเครอืขา่ย การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษาและการประเมนิบทเรยีน สภาพปัญหาและ

อปุสรรค และแนวโนม้ของการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 

 

27416 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Educational Technology and Communications  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในฐานะวชิาชพีชัน้สงู 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์จากการศกึษาดงูานและฝึกงานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 3. เพือ่ใหม้ทีักษะปฏบัิตทิางดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและเจตคตทิางดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในฐานะวชิาชพีชัน้สงูในดา้นบคุลากรดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา การจัดระบบการผลติและการใชส้ือ่การศกึษา การจัดระบบการบรกิารสือ่การศกึษา การฝึกปฏบัิตกิารการใชเ้ทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา ไดแ้ก ่สือ่กราฟิคเพือ่การศกึษา สือ่ภาพนิง่เพือ่การศกึษา สือ่ประสมเพือ่การศกึษา สือ่เสยีงเพือ่การศกึษา  สือ่ภาพและ

เสยีงเพือ่การศกึษา สือ่คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา การศกึษาดงูานและฝึกงานทาง

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดตัง้ศนูยส์ือ่การศกึษา การประชาสัมพันธง์านเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และการพัฒนา

คณุธรรมนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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