
1 
 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์
 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนนิชวีติ  

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณต์า่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการดําเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีส่ําคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ

  สงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม        

ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และการพัฒนาการทางวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยทีีม่ี

  อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์และ 

  เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสาํนกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่ายกายมนุษย์ มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการดํารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมทีพ่งึประสงคใ์นการใชภ้าษาไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ภาษากับการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสังคม ความสมัพันธรืะหวา่งความคดิกับภาษา หลักการ

ใชภ้าษาในการสื่อสารทั ้งในดา้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาทักษะภาษาเพื่อ 

การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 
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20201 พฒันศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Development Education 

  วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งการศกึษากบัการพัฒนาสงัคมดา้นตา่งๆ 

 2. เพื่อใหม้ีความสามารถวเิคราะห์ผลกระทบระหว่างการศกึษากับกจิการดา้นสังคม เศรษฐกจิและ    

  การเมอืง 

 3.  เพื่อใหต้ระหนักถงึความสําคัญของการศกึษาในฐานะทีเ่ป็นกจิกรรมและกระบวนการอันเป็นปัจจัย 

  สาํคญัในการพัฒนาประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งการศกึษากับการพัฒนาสังคมดา้นต่างๆ วเิคราะหก์ารศกึษาในฐานะทีเ่ป็นกจิกรรม

และกระบวนการทางสังคม ไดแ้ก่ กระบวนการสังคมประกติ กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม กระบวนการพัฒนา

ประชาธปิไตย และกระบวนการพัฒนาสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการศกึษากับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิและ

การเมอืง รวมทัง้การศกึษาในฐานะปัจจัยเสรมิสรา้งความมั่นคงแหง่ชาตแิละความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งประเทศ 

20202 วทิยาการการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Science 

  วตัถปุระสงค ์

 1.  เพื่อศกึษาพัฒนาการของนักเรียนในระดับอายุต่างๆ เพื่อการศกึษาการจัดหลักสูตรใหส้อดคลอ้ง  

  พัฒนาการของนักเรยีน 

   2.  เพือ่ศกึษาหลกัการสอนและการสอนแบบตา่งๆ 

   3.  เพือ่ใหส้ามารถประเมนิผลความกา้วหนา้และจัดบรกิารชว่ยเหลอืนักเรยีนอยา่งเหมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งการศกึษากับการพัฒนาสังคมดา้นต่างๆ วเิคราะหก์ารศกึษาในฐานะทีเ่ป็นกจิกรรม

และกระบวนการทางสังคม ไดแ้ก่ กระบวนการสังคมประกติ กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม กระบวนการพัฒนา

ประชาธปิไตย และกระบวนการพัฒนาสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการศกึษากับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิและ

การเมอืง รวมทัง้การศกึษาในฐานะปัจจัยเสรมิสรา้งความมั่นคงแหง่ชาตแิละความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งประเทศ 

20203 การศกึษากบัชวีติและชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Education and Life and Community 

  วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถวเิคราะหช์มุชนในดา้นตา่ง ๆ 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของการศกึษาทีม่ตีอ่ชมุชน 

 3.  เพือ่ใหส้ามารถนําการศกึษาไปใชใ้นการพัฒนาชมุชนไดอ้ย่างเหมาะสม 

 4.  เพือ่ใหต้ระหนักถงึบทบาทของครูตอ่การพัฒนาชมุชนในดา้นตา่งๆ  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธข์องการศกึษากับชวีติ ครอบครัว และชมุชน บทบาทของครูต่อชมุชน การศกึษากับอาชพี

ของชมุชน การศกึษากบัเศรษฐกจิของชมุชน การศกึษากับทรัพยากรธรรมชาตใินชมุชน การศกึษากับการรวมกลุม่

ในชุมชน การศกึษากับอนามัยในชุมชน การศกึษากับโภชนาการในชุมชน การศกึษากับการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ในชมุชน การศกึษากบัความมั่นคงของชมุชน การศกึษากบัสนัทนาการในชมุชน การศกึษากบัการพัฒนาชมุชน 
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20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communications 

  วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันวตักรรมและขอบขา่ยทางเทคโนโลย ีและสือ่สารการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจขอบขา่ยดา้นสือ่สารการศกึษา รวมถงึประเภทของสือ่การศกึษาในรูปแบบ

  ตา่งๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการเรยีน 

 3. เพื่อใหต้ระหนักถงึความสําคัญของการนําเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นการจัดระบบทาง 

  การศกึษาในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรยีน และอัธยาศัย ตลอดจนการจัดการศกึษาทีบ่า้นและ

  ชมุชน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา ทีเ่ป็นขอบข่ายทางเทคโนโลยกีารศกึษาเกีย่วขอ้งกับ

การจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา พฤติกรรม วธิีการ และสื่อสารการศึกษาซึ่งส่งผลต่อการจัด

สภาพแวดลอ้ม การจัดการ และการประเมินทางการศึกษา การสื่อสารทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับสื่อ          

สือ่ทางการศกึษาครอบคลมุ สือ่ส ิง่พมิพเ์พือ่การศกึษา สือ่โสตทัศน์เพือ่การศกึษา สือ่เสยีงเพือ่การศกึษา สือ่ภาพ

เพื่อการศกึษา สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละสือ่สังคมเพื่อการศกึษา ยังมีสือ่ที่เกี่ยวขอ้งกับการนําเสนอในรูปแบบสือ่      

จัดแสดงและสือ่สามมติเิพือ่การศกึษา สือ่วธิกีาร และศนูยก์ารเรยีนรู ้เทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศกึษาสง่ผลกับ

ระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอัธยาศัย การจัดการศกึษาทีบ่า้น และในชมุชน เพือ่นําความรู ้

ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

20302 สถติ ิวจิยั และการประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics, Research and Evaluation in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นหลกัการทางสถติ ิวจัิย และประเมนิการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการออกแบบ และดําเนนิงานวจัิยและประเมนิการศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติไิดถ้กูตอ้งและเหมาะสมในการวจัิยและประเมนิการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการการวจัิยและการประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานในการวจัิย การดําเนนิงานวจัิย การออกแบบวจัิย การวจัิยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนใน

ระบบและนอกระบบ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา การประเมนิผลในชัน้เรยีน บรูณาการ

การวจัิย การวดัและประเมนิเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนในระบบและนอกระบบ เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอืเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวจัิย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดดา้นพุทธพิิสัย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดดา้น 

เจตพสิยั การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นทักษะพสิยั การเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือ่การวจัิยและประเมนิการศกึษา 

สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยและประเมินการศึกษา การเตรียมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพื้นฐาน          

การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การสรุปและอภปิรายผล การเขยีนรายงานวจัิยและประเมนิ การนําเสนอผลงาน

การวจัิยและการใชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 
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20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology and Learning Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวทิยาที่เกี่ยวขอ้งกับครูและ     

  บคุคลากรทางการศกึษา 

 2. เพื่อใหส้ามารถนําหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและ

  จัดการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับรูปแบบการเรียนรูแ้ละ      

  การสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 

 4. เพื่อใหส้ามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและจัดการเรยีนการสอนทัง้ในระบบและ

  นอกระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และทฤษฎ ีจติวทิยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผูใ้หญ่ จติวทิยาการศกึษากลุ่ม

ปัญญานิยม กลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มพฤตกิรรมนิยม จติวทิยาเพื่อการแนะแนว จติวทิยาการปรกึษากลุ่มทฤษฎ ี   

ที่เนน้ความคดิและเหตุผล กลุ่มทฤษฎีที่เนน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุ่มทฤษฎีที่เนน้พฤตกิรรม จิตวทิยา

บคุลกิภาพ จติวทิยาสงัคม จติวทิยาชมุชน  

 จติวทิยาการเรยีนรูก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย และการนําหลักการ แนวคดิ และ

ทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนรู ้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการจัดการศกึษาในระบบและนอกระบบ 

ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 

20304 พืน้ฐานวชิาชพีศกึษาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations of the Education Profession 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละสามารถใชภ้าษาอยา่งถกูตอ้งในการสอนและการคน้ควา้ทางวชิาการ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิทฤษฎีการศกึษา ประวัตคิวามเป็นมาและระบบการจัด

การศกึษาไทย วสิยัทศันแ์ละแผนพัฒนาการศกึษาของไทย 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และสามารถพัฒนา

หลกัสตูรในสถานศกึษาได ้

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎีและหลักการบรหิารจัดการ ภาวะผูนํ้า การคดิอย่างเป็น  

  ระบบ การทํางานเป็นทมี และสามารถจัดทําโครงการวชิาการและวชิาชพี 

 5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิารจัดการในชัน้เรยีน และสามารถจัดระบบสารสนเทศ  

  เพือ่บรหิารจัดการชัน้เรยีนได ้

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 7. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาท หนา้ที่ ภาระงาน และความสําคัญของวิชาชีพครู          

มคีณุลกัษณะของครูทีด่ ี

 8. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับมาตรฐานวชิาชีพครู จรรยาบรรณของวชิาชีพครู กฎหมาย          

ทีเ่กีย่วขอ้งกับ การศกึษา และการเสรมิสรา้งศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู และการสรา้งทัศนคติ

ทีด่ตีอ่วชิาชพีครู 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การใชภ้าษาสําหรับครู ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด

การศกึษาไทย วสิัยทัศน์และแผนพัฒนาการศกึษาไทย ทฤษฎีและกระบวนการการพัฒนาหลักสตูร การพัฒนา

หลักสตูรในสถานศกึษา ทฤษฎแีละหลักการบรหิารจัดการ ภาวะผูนํ้า การคดิอย่างเป็นระบบ การทํางานเป็นทีม   

การจัดทําโครงการวชิาการและวชิาชพี วฒันธรรม มนุษยสมัพันธ ์และการตดิตอ่สือ่สารในองคก์ร การบรหิารจัดการ

ในชัน้เรียน การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชัน้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา       

เพือ่พัฒนาชมุชน พัฒนาการของวชิาชพีครู บทบาท หนา้ที ่ภาระงาน และความสําคัญของวชิาชพีครู คณุลักษณะ

ของครูที่ดี เกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู จรรยาบรรณของวชิาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษา และ         

การเสรมิสรา้งศกัยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู และการสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีคร ู

20307 การพฒันาหลกัสตูร (6 หนว่ยกติ) 

 Curriculum Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปรัชญา แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัหลกัสตูร 

    2.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประวัตคิวามเป็นมาและระบบการจัดการศกึษาไทย พัฒนาการหลักสตูร

  ของไทยวสิยัทศันท์างการศกึษาไทยและแผนพัฒนาการศกึษาไทย 

   3.  มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยและบริบทเกี่ยวกับ 

  การพัฒนาหลกัสตูร มาตรฐานหลกัสตูร การนําหลกัสตูรไปใช ้การประเมนิหลกัสตูร 

    4.  สามารถพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา นําหลกัสตูรไปใช ้และประเมนิหลกัสตูรสถานศกึษาได ้

   5.  สามารถวเิคราะหปั์ญหาและแนวโนม้ในการพัฒนาหลักสตูร  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับหลักสตูร ประวัตคิวามเป็นมาและระบบการจัดการศกึษาไทย พัฒนาการ

หลักสตูรของไทย วสิยัทศัน์การศกึษาไทยและแผนพัฒนาการศกึษาไทย หลกัการและกระบวนการพัฒนาหลักสตูร 

ปัจจัยและบรบิทเกีย่วกับการพัฒนาหลักสตูร การพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษา มาตรฐานหลกัสตูร การนําหลักสตูร

ไปใช ้การประเมนิหลกัสตูร และปัญหาและแนวโนม้ในการพัฒนาหลกัสตูร 

20308 การบรหิารจดัการเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎีและหลักการบรหิารจัดการ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิาร 

  การศกึษา  

    2.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวัฒนธรรมองคก์ร มนุษยสัมพันธใ์นองคก์ร การตดิต่อสือ่สารในองคก์ร 

  การจัดระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการ  

    3.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการทํางานเป็นทมี ภาวะผูนํ้าของครู การคดิอย่างเป็นระบบ การบรหิาร

  จัดการชัน้เรยีน  

    4.  สามารถจัดทําโครงการทางวชิาการ การจัดโครงการฝึกอาชพี การจัดโครงการและกจิกรรมพัฒนา

  ผูเ้รยีน และการศกึษาเพือ่พัฒนาชมุชน  

   5.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา  
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎแีละหลักการบรหิารจัดการ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารการศกึษา วัฒนธรรมองคก์ร มนุษย

สัมพันธใ์นองคก์ร การตดิต่อสือ่สารในองคก์ร การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ การทํางานเป็นทีม 

ภาวะผูนํ้าของครู การคดิอย่างเป็นระบบ การบรหิารจัดการชัน้เรยีน การจัดทําโครงการทางวชิาการ การจัดโครงการ

ฝึกอาชพี การจัดโครงการและกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน และการศกึษาเพือ่พัฒนาชมุชน การประกนัคณุภาพการศกึษา 

21001 พฒันาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกิต)

 Child Development and Learning in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย รวมทัง้ทฤษฎ ี   

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการเด็กตามวัยและรูปแบบการเรียนรูข้อง        

เด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเฝ้าระวงั ตดิตามและประเมนิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมการเรยีนรูม้าใชใ้นการจัดประสบการณ์และสภาพแวดลอ้ม

  สาํหรับการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 6. เพือ่ใหส้ามารถระบปัุญหาพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยัและหาแนวทางแกไ้ข 

  คําอธบิายชุดวชิา 

  ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี แนวคดิและ

ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย คณุลักษณะทีพ่งึประสงคแ์ละสมรรถนะตามวัยของ

เด็กปฐมวัย กระบวนการคดิของเด็กปฐมวยั รูปแบบการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัยและนวัตกรรมการเรยีนรูท้ีถ่อืสมองเป็น

พืน้ฐาน ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวัง ตดิตามและประเมนิพัฒนาการ

และการเรยีนรูข้องเด็ก สภาพปัญหาพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กและหาแนวทางแกไ้ข การนํานวัตกรรมการ

เรยีนรูม้าใชใ้นการจัดประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มสาํหรับการพัฒนาเด็กปฐมวยั  

21002 นวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพฒันาเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Innovation for Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สารเพื่อการพัฒนาเด็กในชว่งอายุแรก

เกดิถงึ 6 ปี 

 2. เพื่อใหส้ามารถเลอืกใช ้คัดสรร ออกแบบ ผลติหรือสรา้งสรรค ์รวมทัง้ใหคํ้าแนะนําเกีย่วกับการใช ้

นวัตกรรมการสือ่สารเพื่อการพัฒนาเด็กในชว่งอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ไดอ้ยา่งสรา้งสรรคส์อดคลอ้งกับ

ปัญหาและความตอ้งการของเด็กในชว่งวยัดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหส้ามารถทีจ่ะบูรณาการความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สาร และการพัฒนาเด็ก

ในช่วงอายุแรกเกดิถึง 6 ปี ไดอ้ย่างเท่าทันกับสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของเด็กกลุ่ม

ดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความสําคัญเกีย่วกบันวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวยั ทักษะเกีย่วกบันวตักรรม

การสือ่สารและสือ่ รวมทัง้เทคโนโลยกีารสือ่สารในรูปแบบตา่งๆ การเลอืกใชแ้ละคัดสรรนวัตกรรมการสือ่สารต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง หลักการและกระบวนการผลติและการออกแบบ นวัตกรรมการสือ่สารและการใชส้ือ่เพื่อการพัฒนาเด็ก

ในชว่งปฐมวยั สถานการณ์ ปัญหาและความตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกับนวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวยั   

21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่สําหรบัเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกิต)

 Play, Toys and Playthings for Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลน่เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัของเลน่และการจัดกจิกรรมการเลน่สาํหรับเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเลน่เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 4. เพื่อใหส้ามารถประเมินพฤติกรรมการเล่นและวเิคราะห์ปัญหาพฤตกิรรมการเล่นของเด็กปฐมวัย      

เพือ่เสนอแนวทางแกไ้ข 

 5. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและพัฒนาของเลน่เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยัไดอ้ย่าง

เหมาะสม  

 6. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูม้าใชจั้ดกจิกรรมการเลน่เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิสาํคัญเกีย่วกับการเลน่ในเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ความสมัพันธร์ะหวา่งการเลน่ พัฒนาการเรยีนรู ้

ของเด็ก ลักษณะและพฤตกิรรมการเล่นตามวัยของเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการเล่นของเด็ก 

การสนับสนุนการเล่นเพื่อสง่เสรมิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็ก บทบาทของบดิามารดาและผูเ้กีย่วขอ้งในการ

เลอืกของเลน่และเครือ่งเลน่ทีเ่หมาะกบัพัฒนาการเด็ก การออกแบบและการพัฒนาของเลน่เพือ่สง่เสรมิพัฒนาการ

และการเรียนรูข้องเด็ก ปัญหาพฤติกรรมการเล่นของเด็กและแนวทางแกไ้ขปัญหา นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม

ประสบการณ์การเลน่ของเด็กปฐมวัย นวัตกรรมการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเลน่ของเด็กปฐมวัย การประเมนิ

พฤตกิรรมการเลน่ของเด็ก การรณรงคเ์พือ่เด็กปฐมวยั 

21004 ครอบครวัศกึษากบัการพฒันาเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกิต)

 Family Studies and Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัครอบครัวและครอบครัวศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพัฒนกจิและบทบาทของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวยัตามวถิชีวีติไทย 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิสภาพปัญหาของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวยัและหาแนวทางชว่ยเหลอื 

 6. เพื่อใหส้ามารถนําความรูแ้ละนวัตกรรมการใชช้ีว ิตครอบครัวมาใชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยได ้

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของเด็ก 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความสําคัญของครอบครัว ครอบครัวศกึษากับการเรียนรูท้ักษะชวีติครอบครัว พัฒนกจิ

และบทบาทของครอบครัวในระยะที่มีบุตรในช่วงปฐมวัย หลักการและรูปแบบการอบรมเลีย้งดูและพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยตามวถิีชวีติไทย ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การประเมนิสภาพปัญหาของ

ครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวยัและแนวทางชว่ยเหลอื การนํานวตักรรมการใชช้วีติครอบครัวมาใชใ้นการพัฒนา

เด็กปฐมวัย ในเรือ่งการใชว้นัิยเชงิบวกในครอบครัว การสง่เสรมิสขุภาวะครอบครัว การสือ่สารเพือ่สมัพันธภาพทีด่ี

ในครอบครัว การเสรมิสรา้งคุณค่าและคณุธรรมในครอบครัว การเผชญิภาวะวกิฤตใินครอบครัว และการเสรมิพลัง

ครอบครัว 

21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกิต)

 Assessment and Behavioral Enhancement in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมและการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง วธิีการในการประเมิน และการสรา้งเสริม

พฤตกิรรมเด็ก 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืก และใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิพฤตกิรรมเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมเด็ก จัดระบบขอ้มลู และนําไปใชใ้นการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

 6. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเสรมิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคเ์หมาะกับวยัเด็ก 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ ในการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับ

พฤตกิรรมและการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก แนวทางการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก นวัตกรรมการประเมนิ

และการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก แนวทางการแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเด็ก การเลอืกและใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ

พฤตกิรรมเด็ก การจัดทําสารนิทัศน์และการนําผลไปใชใ้นการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการ

ประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก ปัญหาและ

อปุสรรคในการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี 

21006 สขุภาวะเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกิต)

 Well-Being in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิเกีย่วกบัสขุภาวะในเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการและปัจจัยทีม่ผีลตอ่สขุภาวะของเด็กปฐมวยั 

 3. เพื่อใหส้ามารถประเมนิการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการทางดา้นกาย-จติ-สังคม-จติวญิญาณในช่วง

  ปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหส้ามารถระบปัุญหาสขุภาพกายและจติทีพ่บบอ่ยในวยัเด็กและการป้องกนัแกไ้ข 

 5. เพื่อใหอ้ธบิายแนวทางการดูแลและส่งเสรมิสุขภาวะเด็กแบบองคร์วมโดยครอบครัว ชุมชน สถาน

พัฒนาเด็ก องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และความสําคญัของสขุภาวะในวยัเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ความตอ้งการและปัจจัยทีม่ผีลตอ่

สขุภาวะของวยัเด็ก การประเมนิการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการทางดา้นกาย-จติ-สงัคม-จติวญิญาณ ปัญหาสขุภาพ

กายและจติทีพ่บบ่อยและการป้องกันแกไ้ข บรกิารสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง แนวทางการดูแลและสง่เสรมิสุขภาพกาย

และจติในเด็กโดยครอบครัว ชมุชน สถานพัฒนาเด็ก องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

21007 อาหารและโภชนาการสําหรบัเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกิต)

 Food and Nutrition for Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิเกีย่วกบัอาหารและโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความตอ้งการดา้นอาหารและโภชนาการในแตล่ะชว่งอายุของเด็ก

ปฐมวยั 

 3. เพื่อใหส้ามารถระบุปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยดา้นอาหารและโภชนาการทีพ่บบ่อยในวัย

เด็กปฐมวยั และแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิและเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการในวยัเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหอ้ธบิายแนวทางการดแูลและสง่เสรมิโภชนาการในเด็กโดยครอบครัว ชมุชน สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวยั องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และความสาํคัญของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการสาํหรับเด็กปฐมวยั ตัง้แตอ่ายแุรกเกดิ

ถงึ 6 ปี ความตอ้งการดา้นอาหารและโภชนาการในแตล่ะชว่งอายุ ปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยดา้นอาหาร

และโภชนาการ การป้องกันและแกไ้ข การประเมนิและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ แนวทาง การดูแลและส่งเสริม

โภชนาการในเด็ก โดยครอบครัว ชมุชน สถานพัฒนาเด็ก องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

21008 การพฒันาทกัษะชวีติสําหรบัเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills Development for Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทักษะชวีติ และแนวคดิ หลักการ รวมทัง้ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับ

  ทกัษะชวีติสาํหรับเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบและขอบขา่ยของทักษะชวีติสาํหรับเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูม้าใชใ้นการปลกูฝังและสรา้งเสรมิทกัษะชวีติใหก้บัเด็กปฐมวยั 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชนในการส่งเสรมิทักษะ

ชวีติใหก้บัเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิทกัษะชวีติของเด็กปฐมวยั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความสําคัญของทักษะชวีติ แนวคดิ หลักการ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับทักษะชวีติของ

เด็กแรกเกดิถงึ 6 ปี พัฒนาการทางอารมณ์ จติใจ และสงัคม พฤตกิรรมสงัคมทางบวกของเด็กปฐมวยั องคป์ระกอบ

ของทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย ขอบขา่ยของทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย ทักษะชวีติในวถิปีระชาธปิไตยสําหรับเด็ก

ปฐมวัย การสรา้งวนัิยในตนเอง การเป็นสมาชกิทีด่ขีองสังคม การสรา้งสัมพันธภาพทีด่กีับผูอ้ ืน่ การแสดงความ

คดิเห็นและการแสดงออกทางอารมณ์ การเห็นคุณค่าและเคารพสทิธขิองตนเองและผูอ้ืน่ การเรียนรูท้างอารมณ์ 
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และสังคมของเด็กปฐมวัย คุณธรรมจรยิธรรมในการอยู่ร่วมกัน ทักษะการแกปั้ญหาและการแกไ้ขขอ้ขัดแยง้อย่าง

สรา้งสรรค ์การปลูกฝังและสรา้งเสรมิทักษะชวีติสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง ชมุชน และสือ่  

ในการสง่เสรมิทกัษะชวีติของเด็กปฐมวยั การประเมนิทกัษะชวีติของเด็กปฐมวัย 

21009 การจดัสภาพแวดลอ้มเพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั (6 หน่วยกิต)

 Environment Management for Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับแนวคดิ หลักการและวธิกีารในการจัดสภาพแวดลอ้มเพื่อความ

ปลอดภัยและพัฒนาเด็กปฐมวยั  

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูม้าใชใ้นการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําความรู ้มาใชใ้นการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่ความปลอดภัยของเด็กปฐมวยั 

 4. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชนในการจัดสภาพแวดลอ้ม     

ทีเ่หมาะสมสาํหรับเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และวธิกีารจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาเด็กแรกเกดิถงึ 6 ปี ทางดา้นร่างกาย  

-จติ-สังคม-จติวญิญาณ แนวคดิ หลักการ และวธิกีารจัดสภาพแวดลอ้มเพื่อความปลอดภัย การป้องกันการเกดิ

อบุตัเิหต ุและความเสีย่งทีจ่ะทําใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บอันตรายจากสภาพแวดลอ้ม บทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง และ

ชมุชนในการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมสําหรับเด็กปฐมวยั การประเมนิการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับการ

พัฒนาเด็กปฐมวยั 

21010 การดแูลเด็กปฐมวยัทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ (6 หน่วยกิต)

 Caring for Early Childhood with Special Needs 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาต ิสภาพ และปัญหาของเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการ แนวคดิและจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กทีม่คีวามตอ้งการ

  พเิศษ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการดแูลชว่ยเหลอืเด็กทีม่คีวามตอ้งการ

  พเิศษ 

 5. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างจติวทิยาที่เกีย่วขอ้งกับเด็กทีม่ีความตอ้งการพิเศษไดอ้ย่าง 

  เหมาะสม 

 6. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละสามารถเขา้ถงึแหล่งบรกิารและแหล่งขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กทีม่คีวามตอ้งการ

  พเิศษ 

7. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ือ่ กจิกรรมและเครือ่งมอืพืน้ฐานในการชว่ยเหลอืดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความสําคัญ ของการดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ธรรมชาต ิสภาพ

และปัญหาของเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ จติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หลักการและแนวคดิ 

ในการพัฒนาเด็กทีม่ีความตอ้งการพิเศษ การวเิคราะหข์อ้มูลและวนิิจฉัยเบือ้งตน้ คุณสมบัต ิบทบาทหนา้ทีข่อง

ผูเ้กีย่วขอ้งกับการดแูลและพัฒนาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หลักการและแนวทางการประเมนิการชว่ยเหลอืและ
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การแกปั้ญหาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ วธิกีารในการพัฒนาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ สือ่ กจิกรรมและเครือ่งมอื

พืน้ฐานในการพัฒนาและชว่ยเหลอืดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ แหลง่บรกิารและแหลง่ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็ก

ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี   

21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

  Guideline in Early Childhood Development   

  วตัถปุระสงค ์

  1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

  2.   เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับความเคลือ่นไหวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความสมัพันธร์ะหวา่งครอบครัว

    กบัชมุชนและสงัคม และการรณรงคเ์พือ่เด็กปฐมวยั 

  3.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยของตา่งประเทศและประเทศไทย 

  4.  เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับหลักการและวธิกีารพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใชใ้นการจัดประสบการณ ์   

    เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั  

  5.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

  6.  เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวยัเพือ่จัดประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย           

    ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จติใจ ดา้นสงัคม ดา้นการคดิและดา้นภาษา 

  7.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัพัฒนาการเด็กปฐมวยั 

  คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความเคลือ่นไหวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความสัมพันธร์ะหวา่ง

ครอบครัวกบัชมุชนและสงัคม การรณรงคเ์พือ่เด็ก แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยของ

ตา่งประเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย การจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและวธิกีาร

ในการจัดประสบการณ์ เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จติใจ 

ดา้นสงัคม ดา้นการคดิ และดา้นภาษา แนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัพัฒนาการ การพัฒนาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  

21328 นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาสําหรบัเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

  Innovation, Media, and Educational Technology in Early Childhood  

  วตัถปุระสงค ์

  1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบันวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.  เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาและการใชน้วัตกรรม สื่อและเทคโนโลย ี       

    การศกึษา เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จติใจ ดา้นสงัคม และดา้นสตปัิญญา 

  3.  เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใช ้คัดสรร และประเมนินวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย       

    ไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์และสอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและวัฒนธรรม 

  4.  เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่พัฒนา        

    เด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเทา่ทนักับสภาพปัญหาและความตอ้งการของเด็กไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  5.  เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาและอปุสรรคเกีย่วกับการใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาปฐมวัย

    และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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  คําอธบิายชุดวชิา 

            นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอบขา่ยและประเภทของนวัตกรรม สือ่

และเทคโนโลยกีารศกึษาสําหรับเด็กปฐมวัย การใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์จติใจ ดา้นสังคม และดา้นสตปัิญญา การประยุกตใ์ชผ้ลงานวจัิยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 

สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาปฐมวัย และหาคณุภาพ/ประสทิธภิาพ การเลอืกใช ้คัดสรร และการประเมนินวัตกรรม 

สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย สือ่อเิล็กทรอนิกส ์สือ่จากวัสดุพื้นบา้นและภูมปัิญญาทอ้งถิน่

เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความตอ้งการในการใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยีการศกึษา เพื่อการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยที่สอดคลอ้งกับสถานการณ์และลักษณะปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ข

เกีย่วกบัการใชน้วตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาปฐมวัย  

21329 การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นรา่งกาย อารมณ-์จติใจ และสงัคม   (6 หนว่ยกติ)  

   Physical, Emotional, and Social Development in Early Childhood 

  วตัถปุระสงค ์

  1.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการ แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ 

   และสงัคม 

  2.  เพื่อใหส้ามารถนําความรูแ้ละผลการวจัิยเกีย่วกับพัฒนาการดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม                    

    มาจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

  3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ 

    และสงัคม 

  4.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาร่างกาย อารมณ์-จติใจ และ

    สงัคมของเด็กปฐมวยั และสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการทํางานกับเด็กปฐมวยัได ้

  คําอธบิายชุดวชิา 

  หลักการ แนวคดิที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม การจัด

ประสบการณ์เพือ่พัฒนาร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม สําหรับเด็กปฐมวัย การประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิยเพือ่พัฒนา

เด็กปฐมวัยดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นร่างกาย อารมณ์-

จติใจ และสงัคม บทบาทของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นร่างกาย อารมณ-์จติใจ และสงัคม  

21330 การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นภาษา (6 หนว่ยกติ) 

  Language Development in Early Childhood    

  วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในความรูพ้ืน้ฐานทางภาษา แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาภาษา

 สาํหรับเด็กปฐมวยั 

2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและแนวทางการพัฒนาภาษาทีเ่หมาะสําหรับเด็กปฐมวัย 

 และสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

3.  เพือ่ใหส้ามารถจัดกจิกรรมพัฒนาภาษาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับรบิทสงัคมและวฒันธรรมของเด็กปฐมวัย 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวยั 

5. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวรรณกรรมและสามารถนํามาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาภาษาเด็ก

 ปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบและจัดทําหนังสอืสาํหรับเด็กปฐมวัย 
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คําอธบิายชุดวชิา  

  ความรูพ้ื้นฐานทางภาษา แนวคดิ ทฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกับการพัฒนาภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่มี

อทิธพิลตอ่การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวยั การพัฒนาดา้นภาษาสําหรับเด็กปฐมวยั การประยุกตใ์ชผ้ลการวจัิยเพือ่

พัฒนาภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผูเ้กี่ยวขอ้งในการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย แนวคิดเกี่ยวกับ

วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  วรรณกรรมพืน้บา้นสําหรับเด็กปฐมวัย วรรณกรรมสากลสําหรับเด็กปฐมวยั การเลอืก

และการใชห้นังสอืสําหรับเด็กปฐมวัย  การออกแบบและจัดทําหนังสอืสําหรับเด็กปฐมวัย วรรณกรรมกับปัญหา

พฤตกิรรมเด็กปฐมวยัในสงัคม รปูแบบการนําเสนอวรรณกรรมสาํหรับเด็กปฐมวยัในสือ่มวลชน   

21331 การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นการคดิ (6 หนว่ยกติ) 

  Thinking Development in Early Childhood  

  วตัถปุระสงค ์

  1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิของเด็กปฐมวยั 

  2.  เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสมอง การคดิ และการเรียนรูข้องเด็ก

ปฐมวยั 

  3.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการดา้นการคดิและสมรรถนะดา้นการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย 

   และสามารถนําความรูม้าใชพั้ฒนาการคดิของเด็กปฐมวัย 

  4.  เพือ่ใหส้ามารถระบปัุจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การคดิของเด็กปฐมวยั 

  5.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการพัฒนาการคดิและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย 

   และสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการทํางานกบัเด็กปฐมวยัได ้

  คําอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิ และการพัฒนาดา้นการคดิสําหรับเด็กปฐมวยั องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสมอง 

การคดิ และการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความสามารถดา้นการคดิและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย 

การพัฒนาดา้นการคดิและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั การประยุกตใ์ชผ้ลการวจัิยเพือ่พัฒนาการคดิและการเรยีนรูข้อง

เด็กปฐมวยั บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการพัฒนาการคดิและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั   

21426 ประสบการณว์ชิาชพีการพฒันาเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

  Professional Experience in Early Childhood Development 

  วตัถปุระสงค ์

  1.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลักษณะงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทักษะและสมรรถนะการพัฒนา

 เด็กปฐมวยัทีส่อดคลอ้งกับพัฒนาการ การเรยีนรู ้และบรบิทสงัคม วฒันธรรม และการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

  2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย  

  3.  เพือ่ใหม้บีคุลกิภาพ เจตคต ิคณุธรรม จรยิธรรมในการทํางานเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั  

  4.  เพือ่ใหม้กีารคดิอยา่งเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  

  5.  เพือ่ใหส้ามารถศกึษาผลงานวจัิยและนํามาใชพั้ฒนาเด็กปฐมวัย    

  6.  เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การทํางานร่วมกบัผูอ้ ืน่ 
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  คําอธบิายชุดวชิา 

  การประยกุตใ์ชค้วามรูค้วามเขา้ใจทางการพัฒนาเด็กปฐมวยั การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการพัฒนาเด็ก            

ทีส่อดคลอ้งกับพัฒนาการ การเรียนรู ้และบรบิทสังคม วัฒนธรรมของเด็กปฐมวัย และการพัฒนาทีย่ั่งยนื การจัด

สภาพแวดลอ้มในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการความรู ้คุณลักษณะของผูเ้กี่ยวขอ้งกับเด็กปฐมวัย การเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่เด็กปฐมวัย   การเสริมสรา้งความตระหนักในคุณธรรม จรยิธรรม การพัฒนาเจตคตทิี่ดีต่อการ

ทํางานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การคดิอย่างเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห ์สังเคราะห ์และการวเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การแกปั้ญหาเด็กในชมุชนและสงัคม การศกึษาผลงานวจัิยกับการประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวยัทักษะการใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การทํางานร่วมกบัผูอ้ ืน่ 

22304 การแนะแนวในระดบัมธัยมศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance in Secondary Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความเป็นมา หลักการ ขอบข่ายของงานแนะแนว และหลักการ

  บรหิารงานแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบับรกิารแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับขอบข่ายของงานแนะแนว ทั ้งงานแนะแนวดา้นการศึกษา        

  ดา้นอาชพี และดา้นสว่นตวัและสงัคม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจัิยและการพัฒนาการแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา จติวทิยากับการแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา 

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับงานแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา บรกิารศกึษาขอ้มูลนักเรยีน บรกิารสนเทศ บรกิารปรกึษา 

บรกิารจัดวางตัวบุคคล บรกิารตดิตามและประเมนิผลการแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา เครือ่งมอืแนะแนวทีใ่ชใ้น

ระดับมัธยมศกึษาการศกึษานักเรียนเป็นรายกรณี การจัดกจิกรรมแนะแนวในคาบเรียน เครือข่ายการแนะแนว       

การวจัิยดา้นการแนะแนวระดับมัธยมศกึษา และการพัฒนาการแนะแนวในระดับมัธยมศกึษา 

23304 โรงเรยีนกบัชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 School and Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหเ้ห็นความสาํคญัของความสมัพันธร์ะหวา่งโรงเรยีนกับชมุชน 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทของโรงเรยีนตอ่ชมุชนและบทบาทของชมุชนตอ่โรงเรยีน 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารทีม่ตีอ่การพัฒนาชมุชน 

 4.  เพือ่ใหเ้รยีนรูว้ธิกีารสรา้งและสง่เสรมิความสมัพันธแ์ละความร่วมมอืระหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชนโดยเนน้ 

  ใหส้ามารถนําวธิกีารทีเ่รยีนรูไ้ปปรับใชไ้ด ้  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเกีย่วกับความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชุมชน ความสัมพันธร์ะหว่างโรงเรียนกับชมุชน 

ในประเทศไทย บทบาทของโรงเรยีนต่อชมุชน  และบทบาทของชมุชนต่อโรงเรียน  แนวความคดิทั่วไปเกีย่วกับ

การพัฒนาชมุชน การพัฒนาชมุชนในประเทศไทย การพัฒนาชนบทโดยวธิผีสมผสาน บทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิาร

การศกึษาในสงัคมไทย บทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารการศกึษากับการพัฒนาชมุชน  ความสมัพันธ ์และความร่วมมอื

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการในทอ้งถิ่น งาน

ประชาสมัพันธโ์รงเรยีน ปัญหาความร่วมมอืระหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชน 
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24401 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Psychology and Sociology for Educational  

 Measurement and Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความเขา้ใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรูท้างจติวทิยาและสังคมวทิยาที่นํามาใชใ้นการวัดและ  

  ประเมนิผลการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎแีละรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อผูเ้รยีนรูจั้กคดิวเิคราะห ์  

  คดิสรา้งสรรค ์และแกปั้ญหา  

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวัดและประเมนิผลผูเ้รียนตามแนวคดิ ทฤษฎีทางจติวทิยา 

  สงัคมวทิยา และรูปแบบการจัดการเรยีนรู ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละวธิกีารวัดทางจติวทิยา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการออกแบบและรายงานผลการวดัทางจติวทิยา  

 6. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์แนวคดิ ทฤษฎีทางจติวทิยาและสังคมวทิยาในการออกแบบการวจัิยทาง  

  การศกึษาและการวจัิยทางจติวทิยาเพือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษาผูเ้รยีนกลุม่ตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การวัดและประเมนิผลผูเ้รียนตามแนวคดิ ทฤษฎจีติวทิยาและสังคมวทิยา พัฒนาการผูเ้รียน การเรียนรู ้

สตปัิญญา ความถนัดและการคดิ แรงจูงใจ การปรับพฤตกิรรม เจตคต ิค่านิยม จรยิธรรม บุคลกิภาพ และความ

แตกต่างของบุคคล ทฤษฎแีละรูปแบบการจัดการเรยีนรูเ้พื่อผูเ้รยีนรูจั้กคดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์และแกปั้ญหา 

ทฤษฎีและวธิีการวัดทางจติวทิยา การรายงานผลการวัดทางจติวทิยา และการวจัิยทางจติวทิยาเพื่อการวัดและ

ประเมนิผลการศกึษาผูเ้รยีนกลุม่ตา่งๆ 

24407 ประสบการณว์ชิาชพีการวดัและประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Educational   

 Measurement and Evaluation   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาจรรยาบรรณและคณุธรรมจรยิธรรมของนักวดัผล 

 2. เพือ่ฝึกทกัษะในการบรหิารงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 3. เพือ่ฝึกทกัษะในการวดัและประเมนิผลดา้นพุทธพิสิยั ดา้นเจตพสิยั และดา้นทกัษะพสิยั 

 4. เพือ่ฝึกทกัษะการออกแบบการประเมนิการสอนและประเมนิโครงการทางการศกึษา 

 5. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการวางแผนพัฒนางาน การกํากบัและนเิทศงาน 

 6. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการใชผ้ลการประเมนิและสารสนเทศทางการศกึษา การวัดและ

  ประเมนิเพือ่พัฒนาหลกัสตูร กระบวนการเรยีนการสอน และประกนัคณุภาพการศกึษา 

 7. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในดา้นภาวะผูนํ้า และการทํางานเป็นทมี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การพัฒนาจรรยาบรรณและคณุธรรมของนักวดัผล การบรหิารงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา การวัด

และประเมนิผลพุทธพิสิยั เจตพสิยัและทักษะพสิยั เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ การวางแผนและพัฒนางาน การกํากับ

และนิเทศงาน การประเมนิการสอน หลักสตูรและโครงการทางการศกึษา การใชผ้ลการประเมนิและสารสนเทศ

ทางการศกึษา การวัดและประเมนิเพื่อพัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน และประกันคุณภาพการศกึษา 

ภาวะผูนํ้า และการทํางานเป็นทมี 
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24411 การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นพทุธพิสิยั (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Cognitive Measurement Instrument 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎกีารวดัผลการเรยีนรูด้า้นพุทธพิสิยั 

 2. เพื่อใหส้ามารถวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิัยทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกับความสามารถที่

ตอ้งการวดั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวดัดา้นพุทธพิสิยัทีม่คีณุภาพ เหมาะสมกบัความสามารถทีต่อ้งการวดั 

 4. เพื่อวเิคราะห์ ประเมนิ และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรูด้า้นพุทธพิิสัยไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและเหมาะสม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบรายงานผลการวัดดา้นพุทธพิสิยัและนําผลการวัดไปใชใ้นการพัฒนาคณุภาพ

และบรหิารจัดการการเรยีนการสอนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการวัดดา้นพุทธพิสิัย ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวังดา้นพุทธพิิสัย มาตรวัดและประเภทของ

เครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิัย การวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิยั การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวัดดา้น

พุทธพิิสัย การสรา้งแบบทดสอบเขยีนตอบ การสรา้งแบบทดสอบเลอืกตอบ การสรา้งแบบวัดการอ่าน คดิ  วเิคราะห ์

เขยีน การสรา้งแบบวัดความถนัด การสรา้งแบบวัดเชาวน์ปัญญาและเครือ่งมอืมาตรฐานทีใ่ชใ้นการวัดเชาวน์ปัญญา 

การใชเ้ครือ่งมอืและผลการวดัดา้นพุทธพิสิยั การรายงานผลการวดัดา้นพุทธพิสิยั แบบวดัมาตรฐานดา้นพุทธพิสิยั 

24412 การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Affective and Psychomotor Instruments 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัดา้นเจตพสิยั และทกัษะพสิยั 

 2. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยั และทกัษะพสิยั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ครือ่งมอืและผลการวดัดา้นเจตพสิยั และทกัษะพสิยัในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการวดัดา้นเจตพสิยั และทักษะพสิยั ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวังดา้นเจตพสิยัและทักษะพสิยั 

มาตรวดัดา้นเจตพสิยัและทักษะพสิยั การวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยั และทักษะพสิยั การพัฒนาแบบ

วัดความสนใจ แบบวัดความพงึพอใจ แบบวัดเจตคต ิแบบวัดคุณลักษณะ แบบวัดทักษะปฏบิัต ิแบบประเมนิการ

ปฏบิัตงิาน แบบวัดสมรรถนะทางกาย การตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือวัดดา้นเจตพิสัย และทักษะพิสัย การใช ้

เครือ่งมอืวดัและผลการวดัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั 

24413 การประเมนิโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Project Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแผนงานและโครงการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการประเมนิโครงการ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิโครงการได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชผ้ลการประเมนิโครงการ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับแผนงาน และโครงการ การพัฒนาแผนงานและโครงการ แนวคดิเกีย่วกับการประเมนิ

โครงการ กระบวนการประเมนิโครงการ การวเิคราะหโ์ครงการ การออกแบบการประเมนิโครงการ การเขยีนโครงการ

ประเมนิ รูปแบบการประเมนิโครงการ  การกําหนดวัตถุประสงคข์องการประเมนิ การกําหนดตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ ์     

ในการประเมนิโครงการ การกําหนดกลุม่ตัวอย่างและผูใ้หข้อ้มูลสําคัญ การพัฒนาเครื่องมือทีใ่ชใ้นการประเมนิ    

การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมนิ การวเิคราะหข์อ้มูลและการนําเสนอผลการประเมนิโครงการ การเขยีนรายงาน

การประเมนิโครงการ การใชผ้ลการประเมนิโครงการ และการประเมนิโครงการฝึกอบรม 

24414 การประเมนิหลกัสตูร (6 หนว่ยกติ) 

 Curriculum Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิหลักสตูร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการประเมนิหลกัสตูร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิหลกัสตูรได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชผ้ลการประเมนิหลักสตูร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสตูร การพัฒนาหลกัสตูร แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูร การวเิคราะหห์ลักสตูร 

รูปแบบการประเมนิหลักสูตร การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร ตัวชีว้ัดและเกณฑ์ในการประเมนิหลักสูตร     

การพัฒนาเครื่องมือในการประเมนิหลักสูตร การวเิคราะห์ขอ้มูลและนําเสนอผลการประเมิน การเขียนรายงาน    

การประเมิน การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การประเมินหลักสูตรรายวิชา การประเมินหลักสูตรทอ้งถิ่น          

การประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรม การใชผ้ลการประเมนิหลกัสตูร การประเมนิการนําหลักสตูรไปใช ้การตดิตามผลของ

หลกัสตูร และการปรับปรุงคณุภาพของหลกัสตูร 

24415 การวดัและประเมนิองิมาตรฐานการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Standards–based Measurement and Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานและตัวชีว้ัดการเรยีนรู ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการวดัและประเมนิแบบองิมาตรฐานการเรยีนรู ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวดัและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวัดและประเมนิมาตรฐานการเรยีนรูไ้ด ้

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิและนําผลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาผูเ้รยีนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับมาตรฐานการเรยีนรู ้การกําหนดมาตรฐานการเรยีนรู ้ตัวชีว้ัดมาตรฐานการเรยีนรู ้

หลักการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู ้การบูรณาการการประเมิน การสอน และการเรียนรู ้การแปลงมาตรฐานสู ่     

การสอนและการประเมนิ การออกแบบการวัดและประเมนิมาตรฐานการเรียนรู ้การวเิคราะหแ์ละจําแนกมาตรฐาน  

การเรียนรู ้ประเภทเครื่องมอืวัดและประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวัดและ

ประเมนิมาตรฐาน การเสนอรูบรกิและรายงานผลการเรยีนรู ้การกําหนดเกณฑป์ระเมนิองิมาตรฐานการเรยีนรูร้ายวชิา 

การรายงานผลการเรียนรูอ้งิมาตรฐานระดับชัน้เรียน การตรวจสอบความเชือ่ถือไดข้องผลการประเมนิมาตรฐาน    

การเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลองิมาตรฐานการเรียนรูร้ะดับนานาชาต ิการรายงานและการใชผ้ลการประเมิน

มาตรฐานการเรยีนรู ้
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24417 การบรหิารงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Administration Concerning Educational Measurement and Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบขา่ยงาน บทบาทของครูและผูบ้รหิารเกีย่วกับงานการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารจัดการงานวดัและประเมนิผลการศกึษา อยา่งเป็นระบบ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูลเพือ่สนับสนุนงานการวัดและ

ประเมนิผลการศกึษา 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการประเมินความตอ้งการจําเป็นทางการศกึษา การประเมิน

โครงการการประเมนิการจัดการเรยีนการสอน และการนําผลการประเมนิไปใชเ้พือ่พัฒนาการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ขอบข่ายงานการวัดและประเมินผลการศึกษา บทบาทของครูและผูบ้ริหารเกี่ยวกับงานการวัดและ

ประเมนิผลการศกึษา การวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกับงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา การวางแผนงานการวัดและ

ประเมนิผลการศกึษา การกํากับ ตดิตาม และนิเทศงานการวัดและประเมนิผลการศกึษา การประเมนิคุณภาพงาน

การวัดและประเมนิผลการศกึษา การประเมนิโครงการทางการศกึษา การประเมนิและรายงานผลการเรยีนการสอน 

การจัดระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอ้มูลที่จําเป็นสําหรับงานการวัดและประเมินผลในสถานศกึษา การประเมิน   

ความตอ้งการจําเป็นทางการศกึษา การนําผลการประเมนิไปใชเ้พื่อการพัฒนาหลักสูตร สือ่การสอน การเรียน    

การสอนและผลผลติทางการศกึษา และการพัฒนาบคุลากรดา้นการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

25301 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนว (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Psychology and Sociology for Guidance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วจติวทิยาและสงัคมวทิยากบัการแนะแนว 

 2. เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจพื้นฐานเกีย่วกับความรูท้างจติวทิยาและสังคมวทิยาทีจ่ะนํามาใชป้ระโยชน์ในการให ้

  บรกิารแนะแนว 

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําผลการวจัิยทางจติวทิยาและการแนะแนวมาใชป้ระโยชนใ์นการใหบ้รกิารแนะแนว 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาพฤตกิรรมมนุษยแ์ละความสมัพันธร์ะหว่างจติวทิยาสาขาต่างๆ กับการแนะแนว จติวทิยาและสังคม

วทิยากับการแนะแนว พัฒนาการมนุษย ์การรับรู ้อัตมโนทัศน์ บคุลกิภาพ แรงจูงใจ ความตอ้งการและแรงขับ สตปัิญญา

และการรูค้ดิ ความเชือ่และค่านยิม เจตคต ิมนุษยสัมพันธ ์สังคมและพฤตกิรรมของคนในสงัคม พฤตกิรรมเบีย่งเบนและ  

การปรับตัว การเรยีนรูแ้ละการปรับพฤตกิรรม พื้นฐานทางจติวทิยาในการปรกึษา การวจัิยทางจติวทิยาและการแนะแนว

25302 หลกัและระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Systems of School Guidance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้รีะเบยีบวนัิย ตรงตอ่เวลา และซือ่สตัยส์จุรติตอ่ตนเอง สงัคม และวชิาชพีการแนะแนว 

 2. เพื่อใหม้คีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม วชิาชพีการแนะแนว และสามารถศกึษาคน้ควา้ไดด้ว้ย  

  ตนเอง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการจัดงานและกจิกรรมแนะแนวของสถานศกึษาเพือ่สง่เสรมิพัฒนาการ      

  ดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี และดา้นสว่นตวั-สงัคมของผูรั้บบรกิาร 
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 4. เพื่อใหม้ีความรู  ้ความเขา้ใจในการบริหารการจัดการท รัพยากร การจัดระบบสารสนเทศ                

  การประสานงานและการสรา้งเครอืขา่ย และการประชาสมัพันธง์านแนะแนวของสถานศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถคดิคน้ขอ้เท็จจรงิและทําความเขา้ใจเกีย่วกับการประเมนิ และการประกนัคณุภาพ 

 6. เพือ่ใหม้ทีกัษะทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม สามารถนําไปพัฒนางานแนะแนวไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

 7. เพื่อใหม้ภีาวะผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ีมคีวามสัมพันธ์ทีด่กีับผูอ้ ืน่ มคีวามรับผดิชอบต่อส่วนรวม มทีักษะ   

  การทํางานเป็นทมี และทกัษะการประสานงานกับบคุคลกลุม่ในระดับตา่งๆ 

 8. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการสือ่สาร การวเิคราะหปั์ญหา การจัดการความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีน         

  การพัฒนางานแนะแนวในสถานศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา มาตรฐานและหลักสูตรการศึกษา         

กับการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา การจัดการทรัพยากร          

เพื่อการแนะแนวในสถานศกึษา การจัดระบบสารสนเทศการแนะแนวในสถานศกึษา การประสานงานและการสรา้ง

เครอืข่ายงานแนะแนวในสถานศกึษาและชมุชนการประชาสัมพันธง์านแนะแนวของสถานศกึษา เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมเพือ่การแนะแนวในสถานศกึษา การจัดงานแนะแนวของสถานศกึษาเพือ่สง่เสรมิพัฒนาการดา้นการศกึษา

ของผูรั้บบรกิาร การจัดงานแนะแนวของสถานศกึษาเพื่อสง่เสรมิพัฒนาการดา้นอาชพีของผูรั้บบรกิาร การจัดงาน

แนะแนวของสถานศกึษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการดา้นส่วนตัวและสังคมของผูรั้บบรกิาร การจัดกจิกรรมแนะแนว     

ในสถานศึกษาดา้นการศึกษา ดา้นอาชพี และดา้นส่วนตัว-สังคม การวเิคราะห์งานและประเมินงานแนะแนว         

ในสถานศึกษา การประกันคุณภาพและการจัดการความรูง้านแนะแนวในสถานศึกษา ปัญหาและการพัฒนา

ระบบงานแนะแนวในสถานศกึษาดา้นการบรหิารดา้นการบรกิารและดา้นวชิาการ 

25303 การแนะแนวกบัคณุภาพชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and the Quality of Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการแนะแนวกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติ 

 2. เพื่อใหส้ามารถนําความรูเ้กีย่วกับการวางแผนการศกึษา อาชพี สขุภาพกาย สขุภาพจติ ทักษะชวีติ 

  คณุธรรมจรยิธรรมสาํหรับการพัฒนาคณุภาพชวีติแกผู่เ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถนํากระบวนการจัดบรกิารแนะแนวชว่ยพัฒนานักเรยีนใหเ้ป็นประชากรทีม่คีณุภาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิเกีย่วกบัการแนะแนวกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติ การวางแผนการศกึษากับการพัฒนาคณุภาพชวีติ 

การวางแผนอาชพี สขุภาพกายและสขุภาพจติ ความซือ่สัตยแ์ละความมวีนัิยในตนเอง คณุธรรมจรยิธรรม คา่นยิม 

ทักษะชวีติ การตัดสนิใจและความคดิสรา้งสรรค ์แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ประชาธปิไตย บุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ ์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีภาษาและวฒันธรรม สงัคมและสิง่แวดลอ้มกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติ 

25304 การแนะแนวในระดบัประถมศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance in Elementary Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของ     

การจัด บรกิารแนะแนวในระดบัประถมศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบังานแนะแนวในระดับประถมศกึษา 
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 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการใชก้จิกรรมและเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับพัฒนาการ บทบาท และขอบข่ายของการบริหารงานแนะแนวในระดับ

ประถมศกึษาในปัจจบุนัและอนาคต 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ จุดมุ่งหมาย ขอบขา่ยของการแนะแนวในระดับประถมศกึษา จติวทิยา

สําคัญที่เกี่ยวขอ้งกับการแนะแนวในระดับประถมศกึษา บริการศกึษาและรวบรวมขอ้มูล บริการสนเทศ บรกิาร

ปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามและประเมินการแนะแนวในระดับประถมศึกษา การแนะแนว         

ดา้นส่วนตัวและสังคม การแนะแนวดา้นการศึกษา การแนะแนวดา้นอาชีพ กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว          

การบริหารงานแนะแนว บทบาทของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับงานแนะแนว ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

สภาพทีพ่งึประสงค ์สภาพปัจจบุนั และแนวโนม้การแนะแนวของสถานศกึษาในระดับประถมศกึษา 

25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Techniques of Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการเบือ้งตน้ของการใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชท้ักษะพื้นฐานของการใหบ้ริการปรึกษา และใชเ้ทคนิคตามทฤษฎีการปรกึษา   

  สาํหรับการใหบ้รกิารปรกึษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใหบ้รกิารปรกึษาเป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่ รวมทัง้การใหบ้รกิารปรกึษาครอบครัวได ้

  อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิโครงการการใหบ้รกิารปรกึษาได ้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษา ทักษะพื้นฐานของการใหบ้รกิาร

ปรึกษา การใหบ้ริการปรึกษาเป็นรายบุคคล การใหบ้ริการปรึกษาเป็นกลุ่ม การใหบ้ริการปรึกษาครอบครัว           

การประเมนิโครงการการใหบ้รกิารปรกึษาและกรณีตัวอยา่งการใหบ้รกิารปรกึษา 

25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนว (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance Activities and Instruments 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักจิกรรมและเครือ่งมอืตา่งๆ สาํหรับการแนะแนว 

 2. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและกจิกรรมตา่งๆ สาํหรับการแนะแนวไดอ้ย่างเหมาะสม 

 3. เพือ่เพิม่พูนความสามารถในการจัดกจิกรรมแนะแนวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความสําคัญ ขอบข่าย ประเภท และหลักการจัดกจิกรรมแนะแนวและการใชเ้ครือ่งมือแนะ

แนว  กจิกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อการรูจั้กตนเอง การพัฒนาบุคลกิภาพ การส่งเสริมการทํางานเป็นทีม     

การสง่เสรมิการบําเพ็ญประโยชน์ การสํารวจความสนใจในอาชพี การสาํรวจความถนัดในอาชพี การสง่เสรมิเจตคติ

ทีด่ตีอ่อาชพี การเลอืกแผนการเรยีน การเลอืกศกึษาตอ่ การสง่เสรมิการเรยีน การนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช ้

ในการพัฒนากจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนว การประเมนิและวจัิยกจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนว 
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25407 ประสบการณว์ชิาชพีการแนะแนว (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Guidance  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการปฏบิัตงิานดา้นการจัดบรกิารแนะแนวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในดา้นมนุษยสมัพันธแ์ละกลุม่สมัพันธ ์

 3. เพื่อศกึษาและเขา้ใจปัญหาการจัดบรกิารแนะแนวทัง้ดา้นกระบวนการ  วธิกีารจัดบรกิารแนะแนวและ

  แนวทางแกปั้ญหา 

 4. เพือ่พัฒนาทศันคตทิีด่ตีอ่บรกิารแนะแนว  และการเป็นครูแนะแนว 

 5. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดบรกิารแนะแนวในโรงเรยีน 

  คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎีทางการแนะแนวมาสูภ่าคปฏบิัต ิเนน้ทักษะมนุษยสัมพันธ ์การทํางาน

เป็นกลุม่ การประสานงาน การเป็นผูนํ้าผูต้ามทีม่ปีระสทิธภิาพ การจัดบรกิารแนะแนวในโรงเรยีน การดําเนนิกจิกรรม

แนะแนว การสรา้งและ/หรือการใชเ้ครือ่งมือแนะแนว กรณีศกึษาและสถานการณ์จําลอง จรรยาวชิาชพีของครู 

แนะแนว กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

26301 การศกึษาตลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 Lifelong Education and Nonformal Education 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักและปรัชญาการศกึษาตลอดชวีติ การศกึษาตลอดชวีติกับ

การศึกษาประเภทต่างๆ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 

ความสมัพันธร์ะหวา่งการศกึษาตลอดชวีติกับการพัฒนาบคุคลและสงัคม 

2. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับระบบการศกึษาไทย สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโนม้   

ในอนาคต 

 3. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ ววิัฒนาการและความสําคัญของการศกึษานอก

ระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาประเทศดา้นต่าง ๆ สภาพปัจจุบัน และปัญหา         

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษานอกระบบและการศึกษา       

ตามอัธยาศัยในเมอืงและชนบท การศกึษานอกระบบเปรียบเทยีบและแนวโนม้ของการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยในอนาคต 

 4. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนั ปัญหา แนวโนม้ของการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และสามารถเสนอแนวทางในการพัฒนาการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่สง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักและปรัชญาการศกึษาตลอดชวีติ องคป์ระกอบของการศกึษาตลอดชวีติ ความสําคัญของการศกึษา

ตลอดชวีติ วธิกีารการจัดการศกึษาตลอดชวีติ ววิัฒนาการของการจัดการศกึษาไทย โครงสรา้งระบบการศกึษาไทย

ในปัจจุบัน สภาพปัจจุบันและปัญหาของการศกึษาไทย การศกึษากับการพัฒนา หลักการการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และ

การเมอืง ววิฒันาการการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ความสมัพันธร์ะหวา่งการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษา 

 



23 
 

ตามอัธยาศัย ประเภทและกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย หน่วยงานทีจั่ด การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในสังคมเมอืงและสังคมชนบท การศกึษานอกระบบเปรียบเทยีบ แนวโนม้ของ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในอนาคตแนวทางการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษา     

ตามอธัยาศยัเพือ่สง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติ 

26302 การจดัการการศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 Nonformal Education Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผน การจัดทําโครงการใหส้อดคลอ้งกับสภาพความรู ้

ของชมุชนและคํานงึถงึการมสีว่นร่วมรับผดิชอบของชมุชน 

 2. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการจัดทําแผนและโครงการการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยโดยประยุกตค์วามรู ้การสบืคน้ รวบรวมสารสนเทศ ศกึษาวเิคราะห์

และสรุปประเด็นตา่งๆเพือ่ใชใ้นการแกปั้ญหาและพัฒนาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

 3. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการและบรหิารงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย การบรหิารบุคลากร ธุรการ การเงนิ วัสดุและอาคารสถานที ่โดยยดึหลักการเป็นผูนํ้าและ     

ผูร้่วมทมีทํางานทีด่มีคีวามรับผดิชอบ เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ 

 4. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย การนเิทศ การตดิตามผล การประเมนิผล การวจัิย การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์

งานการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย บนพื้นฐานของการวเิคราะห์ปัญหา ศกึษา

คน้ควา้และแกไ้ขปัญหาโดยเลอืกและประยกุตเ์ทคนคิวธิทีางสถติแิละคณติศาสตรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวคดิในการวางแผนจัดการศกึษาทีส่มัพันธก์ับพืน้ฐานของมนุษยแ์ละความตอ้งการของชมุชน 

ลักษณะเฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย กระบวนการจัดทําแผนและโครงการ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย บทบาทของรัฐทีเ่กีย่วกับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย (ระบบบรหิารราชการแผน่ดนิ) การศกึษาสภาพความตอ้งการของชมุชนเพื่อวางแผนการจัดทําโครงการ

การศกึษานอกระบบ การบรหิารโครงการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การบรหิารบคุลากรการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การบรหิารธุรการ การเงนิ วัสดุ และอาคารสถานที่ การพัฒนาหลักสูตร

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การนิเทศงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย     

การตดิตามผล การประเมนิผลการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การกระจายอํานาจ    

การบรหิารงานนอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย (กรณีตัวอย่าง) การประสานงานการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย (กรณีตัวอย่าง) การจัดแหลง่บรกิารขา่วสารขอ้มูลและคําแนะนําปรกึษาทางดา้นการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การประชาสัมพันธ์งานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย      

การประกนัคณุภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
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26403 แหลง่วทิยาการชุมชนเพือ่การศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 Community Resources for Nonformal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัลักษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน สามารถ

เก็บรวบรวมขอ้มลู ประมวลผล แปลความหมายและนําเสนอขอ้มูลได ้แหลง่วทิยาการในชมุชน 

 2. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหแ์ละสํารวจแหล่งวทิยาการในชมุชนการวางแผน 

และพัฒนา แหล่งวทิยาการในชุมชน การบริหารและการประสานงานเพื่อใชป้ระโยชน์จากแหล่ง

วทิยาการในชมุชนเพือ่การจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย โดยคํานงึถงึการมสีว่น

ร่วมรับผดิชอบของชมุชน 

 3. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการจัดและการใชป้ระโยชน์จากแหลง่วทิยาการชมุชนประเภท

ตา่งๆ เพือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั ใหเ้หมาะสมกบัชมุชน โดยเป็นทัง้ผูนํ้าและ

ผูร้่วมทมีงานทีด่ ี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ลักษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน การใชป้ระโยชนแ์หลง่วทิยาการในชมุชน

เพือ่จัดการศกึษา การสาํรวจและวเิคราะหแ์หลง่วทิยาการในชมุชน การวางแผนและพัฒนาแหลง่วทิยาการในชมุชน

เพื่อจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การบรหิารและประสานงานเพื่อใชป้ระโยชน์จากแหล่ง

วทิยาการในชมุชน การจัดหอ้งสมุดประชาชน การจัดทีอ่า่นหนังสอืประจําหมู่บา้น การจัดนิทรรศการประจําทีแ่ละ

เคลือ่นที ่การจัดพพิธิภัณฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร ์อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ การจัดอุทยานการศึกษา การจัดแหล่งวทิยาการและข่าวสารขอ้มูลในชุมชน           

ภมูปัิญญาและเทคโนโลยพีืน้บา้น การใชท้รัพยากรบคุคลในการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย    

อันไดแ้ก ่บุคคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ การใชว้ัด ศาสนสถานและโบราณวัตถุในการจัดการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัย การใชป้ระโยชน์จากสถานประกอบการและแหลง่ประกอบการธุรกจิ สภาพปัจจบุันและ

ปัญหาการใชแ้หลง่วทิยาการในชมุชน การจัดการความรูแ้หลง่วทิยาการในชมุชน 

26404 หลกัการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Principles and Training Techniques 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาการในวัยต่างๆ จติวทิยาการเรยีนรูธ้รรมชาตแิละ

ความตอ้งการ วธิีการเรียนการสอน ตลอดจนการสรา้งแรงจูงใจสําหรับผูท้ี่อยู่นอกระบบโรงเรียน    

การสรา้งแรงจงูใจสาํหรับผูท้ีอ่ยูน่อกระบบโรงเรยีน 

 2. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการสอนอ่านสอนเขยีน การฝึกอบรมวชิาชพีการจัดกลุ่ม

สนใจแกผู่อ้ยูน่อกระบบโรงเรยีน 

 3. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดฝึกอบรมในองคก์รตา่งๆ  

 4. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการเป็นวทิยากรการฝึกอบรมในรูปแบบตา่งๆ สาํหรับผูอ้ยูน่อกระบบ

โรงเรยีน 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 พัฒนาการในวัยตา่งๆ ของผูอ้ยู่นอกระบบโรงเรยีนและกระบวนการสง่เสรมิการเรยีนรูจ้ติวทิยาการเรยีนรู ้

การเรียนการสอนผูอ้ยู่นอกระบบ การสรา้งแรงจูงใจ พฤตกิรรมการเรียนรูส้ําหรับผูอ้ยู่นอกระบบ ธรรมชาตแิละ    

ความตอ้งการในการเรยีนรูร้วมทัง้ปัญหาเฉพาะของผูอ้ยูน่อกระบบ ความตอ้งการบรกิารขา่วสารขอ้มลูและคําแนะนํา

บรกิารของผูอ้ยู่นอกระบบ การสอนอ่าน-เขยีนสําหรับผูอ้ยู่นอกระบบ การเป็นวทิยากรฝึกอบรมแก่ผูอ้ยู่นอกระบบ 

การฝึกวชิาชพีระยะสัน้ระยะยาวแก่ผูอ้ยู่นอกระบบ การจัดกลุ่มสนใจ การประชุมกลุ่มย่อย การจัดประชุมสัมมนา 

กระบวนการกลุม่สมัพันธ ์การจัดทําโครงการฝึกอบรม หลกัการพูดตอ่ทีป่ระชมุและชมุชน 

26405 การศกึษาทางไกล (6 หนว่ยกติ) 

 Distance Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ ระบบ  และโครงสรา้งของการศกึษาทางไกล  

ววิฒันาการการศกึษาทางไกลและความสาํคญัของการศกึษาทางไกล 

 2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผนการจัดการศกึษาทางไกล สือ่กบัการศกึษาทางไกล  

กระบวนการจัดการเรียนการสอน บรกิารสนับสนุนการเรียนการสอนและการวัดประเมนิผลในระบบ

การศกึษาทางไกล 

3. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการวางแผน การจัดระบบ การจัดองค์กร และการพัฒนา

กระบวนการเรยีนการสอนทางไกลโดยใชส้ือ่ประเภทตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและหลักการของการศึกษาระบบเปิดและการศึกษาทางไกล พัฒนาการของการศกึษา

ทางไกล ความสําคัญของการศกึษาทางไกลกับการพัฒนาการศกึษาของประเทศ การจัดการศกึษาทางไกล 

กระบวนการเรยีนการสอนทางไกล โครงสรา้งทางวชิาการของการศกึษาทางไกล การพัฒนาหลักสตูรการศกึษา

ทางไกล การผลิตและพัฒนาสือ่การสอนการศึกษาทางไกล การบริการสนับสนุนการเรียนในระบบการศกึษา

ทางไกล การตดิตาม การวัดและการประเมนิผลการศกึษาทางไกล การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษา

ทางไกล สภาพปัจจุบันในการจัดการศกึษาทางไกลในประเทศไทย การศกึษาทางไกลในประเทศต่างๆ การวจัิย

เกีย่วกบัการศกึษาทางไกล และแนวโนม้ของการศกึษาทางไกล 

26406 การพฒันาและการใชส้ือ่การศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 Nonformal Educational Media Development and Application 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบสือ่การศกึษา และการจัดระบบสือ่กับการศกึษานอกระบบ

และ การศกึษาตามอธัยาศยั 

 2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสําคัญและหลักการในการใชส้ือ่สําหรับจัดการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 3. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดระบบ การออกแบบ การผลติ การปรับปรุง การประยุกต ์และ

การพัฒนาสือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัประเภทตา่งๆ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบสือ่การศกึษา การจัดระบบสือ่กบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การออกแบบระบบ

สื่อการศึกษานอกระบบ การใชส้ื่อมวลชนเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิต

สื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิตและการใชส้ื่อประเภทวัสดุ และสื่อโสตทัศน ์         

เพือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่วทิยุกระจายเสยีงและสือ่วทิยุโทรทัศน์

ในการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่ส ิง่พิมพ์เพื่อจัดการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่พื้นบา้นเพื่อจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่เทปเสยีงเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและใช ้

สือ่วดีทิัศน์เพื่อจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การจัดและการใชน้ิทรรศการและการจัดแสดง

เพื่อจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่คอมพวิเตอรเ์พื่อจัดการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การผลติและการใชส้ือ่ประสมเพื่อจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย การผลติและการใชช้ดุฝึกอบรมเพือ่จัดการศกึษานอกระบบ การผลติและการใชส้ือ่เพือ่พัฒนาความรูข้อง

ประชาชน 

26407 ประสบการณว์ชิาชพีการศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Nonformal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถดา้นการจัดและเทคนคิการปฏบิัตงิานการศกึษานอกระบบในพืน้ที ่

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารโครงการ การจัดการ และการรูจั้กแกปั้ญหาและตัดสนิใจ

อยา่งมรีะบบและแบบแผน 

 3. เพือ่สง่เสรมิการนําหลักการและวธิกีารของมนุษยสมัพันธแ์ละกลุม่สมัพันธ ์ตลอดจนความสมัพันธก์ับ

ชมุชนไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิตังิาน 

 4. เพือ่พัฒนาเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีศกึษาศาสตร ์และการพัฒนาชมุชน 

 5. เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรมและสาํนกึในจรรยาวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประยุกตห์ลักการและทฤษฎกีารศกึษาและการศกึษานอกระบบมาสูภ่าคปฏบิัตโิดยการจัดการศกึษาแบบ

เขม้ และฝึกปฏบิัตกิารในหน่วยงานการศกึษานอกระบบ เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพของบคุลากร การศกึษานอกระบบ

ในดา้นการวางแผนกจิกรรมการศกึษานอกโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย เทคนิคและ

กระบวนการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบประเภทต่างๆ ความสามารถในการผลติและใชส้ือ่ นวัตกรรมและ 

เทคโนโลย ีการประสานงานกับหน่วยงานและองคก์ารต่างๆ การพัฒนาและการใชแ้หล่งวทิยาการชุมชน การให ้

ความรูแ้ละการอบรมกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ กรณีศกึษาและสถานการณ์จําลอง กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ ์      

เพือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมและการเป็นผูนํ้าทีม่คีวามสํานกึในการทํางานเพือ่ชมุชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

27101 อุปกรณท์างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Equipment in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเรียนการสอน และอุปกรณ์สื่อสารเพื่อ      

  การศกึษา 
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 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิตสื่อการศึกษา และอุปกรณ์ในหอ้งปฏิบัติการ       

  เพือ่การศกึษา 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคดิการนําอุปกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และ     

  อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา  

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการออกแบบและผลติอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  

 6. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และแนวโนม้ของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสาร    

  การศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาครอบคลมุ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับอปุกรณ์

ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน อปุกรณ์สือ่สารเพือ่การศกึษา อปุกรณ์ทีใ่ช ้

ในการผลิตสื่อการศึกษา อุปกรณ์ที่ใชใ้นหอ้งปฏิบัติการเพื่อการศึกษา การนําอุปกรณ์ทางโทรคมนาคม 

คอมพิวเตอร์ และอเิล็กทรอนิกสม์าใชก้ับการศกึษา การออกแบบและผลติอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสือ่สาร

การศกึษา และนวตักรรม และแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

27102 เทคโนโลยทีางการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจพื้นฐานในเรื่องเทคโนโลยีกับการสอน การสอนในฐานะระบบ และ

กระบวนการสือ่สารในการสอน 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมของนักเรียนและครู และวธิีการสอนนํามาใชใ้หเ้หมาะใน

สถานการณ์จรงิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบสือ่เพือ่ใชใ้นการสอน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดสภาพแวดลอ้มการจัดการเรยีนการสอน และการประเมนิการเรยีน

การสอน 

 5. เพือ่ใหม้ทีกัษะในเรือ่งการคน้ควา้งานวจัิยทางเทคโนโลยกีารสอน 

 6. เพือ่ใหค้าดการณ์นวตักรรมทางเทคโนโลยกีารสอนทีจ่ะเกดิขึน้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูค้วรนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการสอน การมคีวามรูค้วามเขา้ใจปัญหา

และสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอน ขอบขา่ยและบทบาทของเทคโนโลยกีารสอน ความสมัพันธข์องการสอนกับ

ระบบ การใชก้ระบวนการสือ่สารในการสอน การศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนการสอน การกําหนดวธิกีารสอนใหเ้หมาะ

กับเนื้อหาสาระ การออกแบบสือ่เพื่อใชใ้นการสอน รวมถงึการจัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอน การจัดการเรยีน

การสอน และการประเมนิการเรียนการสอน การนํากระบวนการวจัิยทางเทคโนโลยีมาใชใ้นการสอน การศกึษา

นวตักรรมในการสอนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่นํามาประยกุตใ์หเ้หมาะกบัสภาพการศกึษาของสงัคมไทย 

27103 สือ่การศกึษาพฒันสรร (6 หนว่ยกติ) 

 Creative and Appropriate Educational Media 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัแนวคดิสือ่การศกึษาพัฒนสรร 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและแนวคดิพื้นฐานของชดุการสอนแต่ละประเภท และ

  สามารถผลติชดุการสอนไดเ้หมาะกับบรบิทกบัการนําไปใชใ้นการสอน 
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 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนักถงึการนําสือ่พืน้บา้นมาใชใ้นการสอน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกสือ่ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัวตัถปุระสงค ์นําไปใชท้างการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกสรรสือ่ต่างๆ มาดัดแปลงสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาเป็นสือ่การศกึษาทีเ่หมาะสมกับวัตถุประสงค ์

ประสบการณ์ และคุณค่าทางการศกึษา ซึง่เริม่จากความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสือ่การศกึษาพัฒนสรร ประเภทของ

ชดุการสอนทีเ่รยีนเป็นกลุม่ ไดแ้ก ่ชดุการสอนแบบบรรยาย ชดุการสอนแบบกลุ่มกจิกรรม ชดุการสอนทีเ่รยีนเป็น

รายบุคคล ไดแ้ก่ ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการสอนทางไกล ชุดการสอนทางวทิยุและโทรทัศน์ปฏิสัมพันธ ์        

ชดุการสอนทางอเิล็กทรอนิกส ์ชดุการสอนดว้ยคอมพวิเตอร ์ ชดุการสอนแบบผสมผสาน ชดุการสอนองิสือ่สังคม 

เหมาะกบัสภาพสงัคมทีเ่ป็นเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนศกึษาถงึสือ่ตามวถิไีทย ครอบคลมุ สือ่พืน้บา้นเกีย่วกับ

สภาพแวดลอ้ม การแสดงออก ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น เนน้ใหส้ามารถประยุกต์สือ่พื้นบา้นมาใชเ้พื่อการศกึษา และ

คาดการณ์ในอนาคตทศันข์องสือ่การศกึษา 

27104 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Radio and Television in Education 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบแพร่เสยีงและแพร่ภาพและการนําไปใชใ้หเ้หมาะกับสภาพ

  สงัคมการเรยีนรู ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิเกีย่วกับวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์เพือ่การศกึษา เพื่อ

  นํามาใชใ้นการเรยีนการสอนได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการผลติและการใชร้ายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์และวัสดุ

  บนัทกึเสยีงและบนัทกึภาพเพือ่การศกึษาได ้

 4. เพือ่สามารถผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษาได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยแีพร่เสยีงและภาพไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็วมผีลทําใหร้ะบบและรูปแบบการแพร่เสยีงและภาพ

เปลีย่นแปลงอย่างมาก ควรศกึษาสว่นทีเ่ป็นระบบการแพร่เสยีงและแพร่ภาพทีเ่หมาะกับสภาพสังคมทีเ่ป็นสังคม   

การเรียนรู ้การนําเสนอและกระบวนการผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงและรายการวทิยุโทรทัศน์เพื่อการศกึษา    

เพือ่นํามาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน โดยเนน้การฝึกปฏบิัตเิฉพาะทางการเขยีนบท การผลติ การลําดับภาพและ

เสยีง 

27112 การบรหิารศนูยส์ ือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Administration of Educational Media Center 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งหลักการและแนวคดิเกีย่วกับองคก์ร และการบรหิารและการจัดการ

  องคก์ร เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีการพัฒนาทักษะในการบรหิารบุคลากร งบประมาณ สารสนเทศและเครือข่ายสือ่สารและ

  โครงสรา้งพืน้ฐาน และสิง่อํานวยความสะดวกอย่างครบวงจร 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและเห็นคณุคา่ของการจัดอาคารสถานที ่และจัดการสภาพแวดลอ้มในการทํางานและ

  การใหบ้รกิาร 

 4. เพือ่ใหศ้กึษาวจัิยและพัฒนาองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาใหเ้หมาะสมกับบรบิทของสงัคม

  ปัจจบุนั 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การศึกษาหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานสู ่    

การบริหารและการจัดองค์กรเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา โดยมุ่งเนน้ใหบ้ริหารอย่างมีประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลคํานงึในดา้นการตลาดเพือ่การผลติและจัดหาสือ่ บรหิารบคุลากร บรหิารงบประมาณ บรหิารสารสนเทศ

และบรหิารเครอืขา่ยสือ่สาร รวมถงึการบรหิารอาคารสถานทีแ่ละจัดสภาพแวดลอ้ม เพือ่สรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการ

ทํางานและใหบ้รกิารตลอดจนการบรหิารโครงสรา้งพื้นฐาน เครือ่งมอื และสิง่อํานวยความสะดวก เพื่อการรองรับ

การใหบ้รกิารและมุ่งประเมนิและพัฒนาองคก์รดว้ยการวจัิยในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา อกีทัง้ศกึษา

รายกรณีองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

27401 สือ่การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Media in Basic Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่สาํหรับเด็กปฐมวยั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่สาํหรับเด็กประถม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่สาํหรับมัธยมศกึษา 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัด ระบบสือ่การสอนและการประเมนิและทดสอบประสทิธภิาพ

  สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 5. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความสาํคญัของสือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และนํามาประยกุตใ์ชใ้นการสอนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สือ่เป็นองคป์ระกอบสําคัญในการเรยีนการสอนในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน ครอบคลมุการจัดระบบสือ่

การสอน สือ่สําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดว้ย ของเลน่ การเลน่ และเกม สือ่การเลา่เรือ่งและนทิาน สือ่เตรยีมความ

พรอ้มทางกาย สือ่พัฒนาสตปัิญญาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สือ่เพือ่จัดประสบการณ์ และศนูยก์ารเรยีนรูส้ําหรับเด็ก

ปฐมวัย สือ่สําหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบดว้ย สือ่การสอนวทิยาศาสตร์ สือ่การสอน

คณิตศาสตร์ สือ่การสอนภาษาไทย สือ่การสอนสังคมศกึษา สือ่การสอนสุขศกึษาและพลศกึษา สือ่การสอน

ศลิปศกึษาและนาฏศลิป์ สือ่การสอนการงานอาชพีและเทคโนโลยี สือ่สําหรับเด็กพิเศษ และการประเมนิและ

ทดสอบประสทิธภิาพสือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

27402 คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Computer in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 

 2.  เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และทักษะเกีย่วกับกับการผลติและการใชค้อมพิวเตอร์ เพื่อการศกึษา 

  ในรายวชิาตา่งๆ  

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิการเรยีนการสอนผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

 4.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัญหาและแนวโนม้ของการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษาครอบคลุม ความหมายและความสําคัญของคอมพิวเตอร ์

เพื่อการศกึษา ประเภทและรูปแบบของคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา บทบาทของคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา ระบบ

คอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนผ่านเครอืข่าย การผลติคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและบทเรียนผ่านเครือข่าย การใช ้

คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษาและการประเมนิบทเรยีน สภาพปัญหาและอปุสรรค และแนวโนม้ของการใชค้อมพวิเตอร์

เพือ่การศกึษา 

27416 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Educational Technology and Communications 

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษาสูภ่าคปฏบิัต ิ

 2. เพือ่จัดประสบการณ์ตา่งๆ ทีเ่นื้อหาสาระไม่สามารถจัดแกนั่กศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยสือ่อืน่

  ในระบบการสอนทางไกล 

 3. เพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภาวะผูนํ้าและทักษะการเป็นนักเทคโนโลยีและสื่อสาร    

  การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่พัฒนาใหผู้ม้คีณุธรรม จรยิธรรม และความสาํนักในจรรยาวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสือ่การศกึษามาสู่ปฏิบัต ิโดยจัดใหม้ีการอบรมเขม้ 

แนวคดิของเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในฐานะวชิาชพีชัน้สงู การพัฒนาบคุลากรดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา การฝึกปฏบิัตกิารผลติสือ่และใชเ้พื่อการสอน การศกึษาดูงานทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา     

การวจัิยพืน้ฐานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และการพัฒนาคณุธรรมนักเทคโนโลยแีละสือ่สาร 
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