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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

1.	 หลัก	การ	และ	เหตุผล
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ใน ฐานะ ที่ เป็น มหาวิทยาลัย ใน ระบบ เปิด ยึด หลัก การ ศึกษา  

ตลอด ชีพ มุง่ พัฒนา คณุภาพ ของ ประชาชน ทัว่ไป เพิม่พนู วทิยฐานะ แก ่ผู ้ประกอบ อาชพี และ ขยาย โอกาส ทาง 

การ ศกึษา สำาหรบั ผู ้สำาเรจ็ มธัยมศกึษา เพ่ือ สนอง ความ ตอ้งการ ของ บคุคล และ สงัคม สาขา วชิา ศกึษา ศาสตร ์

จึง มุ่ง ให้การ ศึกษา ต่อ เนื่อง แก่ บุคลากร ผู้ ทำา หน้าที่หรือ มี วุฒิ ทางการ ศึกษา ให้ เป็น ผู้ มี ความ สมบูรณ์ ด้วย 

วิทยฐานะ ความ รู้ ใน วิชาการ ความ คิด ใน การ สร้างสรรค์ และ คุณธรรม ใน วิชาชีพ  อัน สามารถ ยัง ประโยชน์  

ให้ เกิด ขึ้น ได้ ทั้ง แก่ ตนเอง และ ส่วน รวม โดย ยึด หลัก การ ให้การ ศึกษา แบบ บูรณ า การ เปิด โอกาส ให้ นักศึกษา  

ได้ เล่า เรียน เนื้อหา สาระ ของ วิชา ต่างๆ ท่ี มี ความ สัมพันธ์ กับ การ งาน และ ชีวิต ให้ เป็น ผู้ มี สายตา และ จิตใจ  

กว้าง ขวาง เป็น ผู้ เสาะ แสวงหา ความ รู้ ให้ เท่า ทัน ต่อ เหตุการณ์ อยู่ เสมอ และ สามารถ ดำาเนิน การ สอน ให้ 

สอดคล้อง กับ หลักสูตร การ ศึกษา ที่ เปลี่ยนแปลง อยู่ ตลอด เวลา ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และนอกเหนือ

จากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นการพัฒนา 

ทรพัยากรมนษุยท์กุระดับของประเทศ รวมถงึการพฒันาชมุชน องคก์ร และสถาบนัในสงัคม เพือ่นำาไปสูส่งัคม 

แห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญของหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรม 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ 

เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยใช้ศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ความพร้อมของคณาจารย์หลากหลายศาสตร์สาขาวิทยาการและความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่าย 

ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้หรือทางเลือกในการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ครู ผู้ดูแลเด็ก หรือคนทำางานด้านการพัฒนาเด็ก หรือประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ 

พัฒนาเด็กอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและสามารถนำาองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีได้รับจากหลักสูตรมาใช้ในการ

อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กในทางปฏิบัติได้

หลกัสตูรต่างๆ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตรท์ีเ่ปดิสอนมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชและสำานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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2.	 วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

1) เพื่อ ให้การ ศึกษา ต่อ เนื่อง แก่ บุคลากร ประจำา การ ที่ ปฏิบัติ หน้าที่ ทางการ ศึกษา หรือ มี คุณวุฒิ 

ทางการ ศึกษา เพื่อ เพิ่มพูน วิทยฐานะ และ ความ รู้ ความ สามารถ ใน วิชาการ อัน จะ นำา ไป สู่ การ พัฒนา วิชาชีพ 

ของ ตน

2) เพื่อ ผลิต บุคลากร ทางการ ศึกษา ให้ สอดคล้อง กับ แผน พัฒนาการ ศึกษา แห่ง ชาติ ที่ มุ่ง กระจาย 

การ ศึกษาไปสู่ ท้อง ถิ่น และ สนอง ความ ต้องการ ของ สังคม

3) เพื่อ ให้ บริการ ทาง วิชาการ ด้วย การ ส่ง เสริม และ เผย แพร่ ความ รู้ ทางการ ศึกษา แก่ ชุมชน และ 

สังคม

4) เพ่ือ นำา เอา วทิยาการ และ เทคโนโลย ีใหม่ๆ  มา ประยกุต ์ใช้ ใน วชิาชีพ ศกึษา ศาสตร์ ทัง้ ดา้น วชิาการ 

และ งาน วิจัย

2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ

หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี้

1) มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสำาหรับการเป็นนักวัดและประเมินผลการศึกษา  

นักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา นักการศึกษานอกระบบ นักเทคโนโลยีการศึกษา 

2) มคีวามรูท้ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิดา้นการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา การแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การศึกษานอกระบบ เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน 

3) มคีวามสามารถในการประยกุต์หลกัการ ความรู้ และประสบการณท์างการวัดและประเมนิผล

การศกึษา การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การศกึษานอกระบบ เทคโนโลยกีารศกึษา ไปใช้ในการ

พัฒนางานด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) มีความเป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล 

การศึกษา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การศึกษานอกระบบ เทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจน 

มีความรับผิดชอบทำางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  

5) มีความสามารถในการสร้างสรรค์ เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

1) มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพท่ีเหมาะสมสำาหรับการเป็นบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย  

ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย

2) มีความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการปฐมวัยศึกษา และสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีสัมพันธ์กัน 

3) มีความสามารถในการประยุกต์หลักการ ความรู้ และประสบการณ์ทางการปฐมวัยศึกษา  

ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยศึกษา การบริการ และงานวิชาการ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ
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4) มีความเป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาด้านการปฐมวัยศึกษา ตลอดจนมี

ความรับผิดชอบทำางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  

5) มีความสามารถในการสร้างสรรค์ เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการปฐมวัยศึกษา ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1) เพ่ือใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบันวตักรรมการพฒันาเดก็ปฐมวยัและ

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมเด็ก ในอันทีจ่ะส่งเสรมิพฒันาให้ดยีิง่ขึ้น หรอืปรบัปรงุแกไ้ข

ในกรณีที่เป็นปัญหา

3) เพื่อให้สามารถออกแบบ ผลิตหรือสร้างสรรค์ เลือกใช้ และประเมินผล นวัตกรรมการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

4) เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม หรือสร้างเสริม

ประสบการณ์การเรียนรู้ อันนำาไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวัย

5) เพือ่ใหม้เีจตคตแิละทรรศนะทีด่ตีอ่การทำางานกบัเดก็ รวมทัง้มสีว่นรว่มรณรงคใ์นการสง่เสรมิ

การมีชีวิตที่ดีของเด็กปฐมวัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 

และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการดูแลและตอบสนองความต้องการของเด็ก ทั้งใน

กลุ่มเด็กทั่วไปและกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

3) เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังปัญหา ประเมินพฤติกรรม และส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย 

แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม

4) เพ่ือให้สามารถเลือกใช้กิจกรรมและสื่อที่เหมาะสม ในอันที่จะส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรม 

ให้ดียิ่งขึ้น หรือปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่เป็นปัญหา

5) เพื่อให้มีเจตคติและทรรศนะท่ีดีต่อการทำางานกับเด็ก รวมทั้งมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

ในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
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3.	 คณะ	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	ประจำา	สา	ขา	วิชา
มหาวทิยาลยั สโุขทยั ธร รมาธ ิราชได ้แตง่ ตัง้ ผูท้รง คณุวฒุ ิจาก สถาบนั อดุมศกึษา และ หนว่ย งาน ตา่งๆ 

เปน็ กรรมการ ที ่ปรกึษา ประจำา สาขา วชิา ศึกษา ศาสตร์ เพือ่ ทำา หนา้ที ่พจิารณา เสนอ ความ เหน็ เกีย่ว กบัมาตรฐาน 

การ ศึกษา การ พัฒนา หลักสูตร การ สอน การ วัดผล และ บริการ ทาง วิชาการ ใน สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์  

ดัง มี ราย นาม ต่อ ไป นี้

 1) ศาสตราจารย์ สุมน  อมรวิวัฒน์ ประธาน กรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ชัย ยงค์  พรหม วงศ์ กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิด พิทักษ์ กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน กรรมการ

 5) รอง ศาสตราจารย์ ดร.ทอง อินทร์  วงศ์ โส ธร กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.สุนทร  สุนันท์ ชัย กรรมการ

 7) ประธาน กรรมการ ประจำา สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ)

 8) เลขานุการ คณะ กรรมการ ประจำา สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ ผู้ ช่วย เลขานุการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พิณสุวรรณ์)

4.	 คณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราชได้ แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ ประจำา สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ เพื่อ 

ทำา หน้าที่ ดำาเนิน งาน ด้าน บริหาร และ วิชาการ ของ สา ขา วิชา และ ปฏิบัติ หน้าที่ อื่น ที่ สภา มหาวิทยาลัย หรือ  

สภา วิชาการ มอบ หมาย ดัง มี ราย นาม ต่อ ไป นี้

 1)  รองศาสตราจารย์  ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ ประธานกรรมการ

 2)  รองศาสตราจารย์  ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์ กรรมการ

 3)  รองศาสตราจารย์  ดร.สารีพันธุ์  ศุภวรรณ กรรมการ

 4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์ กรรมการ

 5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป กรรมการ

 6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก กรรมการ

 7)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พ.ต.ท.หญิง  ดร.สุขอรุณ  วงษ์ทิม กรรมการ

 8)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง กรรมการ

 9)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ดวงเดือน  พิณสุวรรณ์ เลขานุการ

 10)  หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นายสุเทพ  ศรีวรกุล)
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5.	 คณาจารย์	ประจำา	หลักสูตร
5.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

จิระสุข  สุขสวัสดิ์, อาจารย์ ดร. สส.บ., ศศ.ด. (จิตวิทยา) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                       

ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบ),

 กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ฐิติรัศญาณ์  แก่นเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วท.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนัทณัฏฐ์  ฉัตรภัครัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),

 ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นลินี  ณ  นคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),

 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิรนาท  แสนสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), 

 กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปรารถนา  พลอภิชาติ, อาจารย์ ดร. วท.บ., ค.ม. (วิจัยการศึกษา), 

 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิยนาฏ  สิทธิฤทธิ์, อาจารย์ กศ.บ., กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วินิตา  แก้วเกื้อ, อาจารย์ วท.บ., ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศุทธินี  โอบายะวาทย์, รองศาสตราจารย์ นศ.บ., ค.ม., (โสตทศันศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

สุรชัย  แนวประเสริฐ, อาจารย์ นศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อนันดา  สัณฐิติวณิชย์, อาจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),

 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกปฐมวัยศึกษา

กัญจนา  ศิลปกิจยาน, อาจารย์ กศ.บ., Cert. (Childcare Management Program), 

 ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กันตวรรณ  มีสมสาร, อาจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

 ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษ), 

 ศศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ), ค.ด. (การศกึษาปฐมวยั) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชนิพรรณ  จาติเสถียร, อาจารย์ ดร. B.S., M.Ed. (Early Childhood and 

 Elementary Education), ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัชรี ผลโยธิน, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., MS.Ed. (Early Childhood Education),

 Ph.D. Early Childhood Development

 University of Missouri

วัฒนา  มัคคสมัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (ประถมศึกษา), 

 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

กมลรัฐ  อินทรทัศน์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),

 Ph.D. (Development Communication)

 University of the Philippines at Los Baños

จิตตินันท์  เดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), M.S. (Child Development),

 Ph.D. (Human Development and Family  

 Studies) (Honour) Iowa State University

อรุณี  หรดาล, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),

 M.Ed., Ed.S., Ph.D. (Elementary Education

 Emphasized on Early Childhood Education)

 The University of Akron

5.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

นิตยา  เพ็ญศิรินภา, รองศาสตราจารย์ ดร. พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ส.ด. (สุขศึกษา)

  มหาวิทยาลัยมหิดล

เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), Ph.D. (Nursing  

 Administration) University Kansas
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วัฒนา  มัคคสมัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (ประถมศึกษา), ค.ด. (หลักสูตรและ 

 การสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศริศักดิ์  สุนทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร. Dip. Food Toxicology, วท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา),

 Post. Grad. Biosensor, วท.ด. (โภชนาศาสตร์ 

 พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

6.	 คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กันตวรรณ  มีสมสาร, อาจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ป.บัณฑิต 

 (การศึกษาพิเศษ), ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 

 ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กุลชลี  จงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศษ.บ., ค.ม. (บริหารการศึกษา),

 Ed.D. (Educational Administration)

 University of Wollongong

เก็จกนก  เอื้อวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ.บ., ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา),

 ค.ด. (บริหารการศึกษา) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., กศ.ม. (การประถมศึกษา), กศ.ม.

 (การศึกษาพิเศษ), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิระสุข  สุขสวัสดิ์, อาจารย์ ดร. สส.บ., ศศ.ด. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬารัตน์  ธรรมประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ป.บัณฑิตวิชาชีพครู, 

 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบ),

 กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ชนิพรรณ  จาติเสถียร, อาจารย์ ดร. B.S., M.Ed. (Early Childhood and Elementary  

 Education), ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., ค.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดรุณี  จำาปาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., สศ.ม. (สิ่งแวดล้อม), M.P.P. (Public Policy)  

 GRIPS, Ed.D. (Policy and Practice)

 University of Sydney
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ดวงเดือน  พิณสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

 วิชาชีพครู, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),

 ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),

 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (มัธยมศึกษา-

 การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นลินี  ณ  นคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),

 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),

 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิธิพัฒน์  เมฆขจร, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (เกียรตินิยม), กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),

 กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นิรนาท  แสนสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), 

 กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บุญศรี  พรหมมาพันธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร. นศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม., 

 กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ, อาจารย์ ดร. กศ.บ., ศศ.ม., กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เพชรผ่อง  มยูขโชติ, อาจารย์ ดร. อ.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม), 

 ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผน), 

 ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รัตนา  ดวงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม., Ed.D. (Educational

 Administration) Ohio University
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ลัดดาวรรณ  ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., กศ.ม. (การแนะแนว),

 กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (สถิติการศึกษา), 

 กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วรางคณา  โตโพธิ์ไทย, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), ศษ.ด. (เทคโนโลยี

 การศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัฒนา  มัคคสมัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (ประถมศึกษา), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัลภา  สบายยิ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),

 ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วาสนา  ทวีกุลทรัพย์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 

 ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยบูรพา

ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., M.Ed. (TESOL), M.Ed. (Honours), 

 Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania

สมคิด  พรมจุ้ย, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),

 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)   

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

 M.S.Ed. (Educational Administration), 

 Ed.D. (Higher Education Administration) 

 The University of Akron

สังวรณ์  งัดกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 

 Ph.D. (Measurement and Quantitative Methods) 

 Michigan State University

สารีพันธ์  ศุภวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 

 ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สุขอรุณ  วงษ์ทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), สศ.บ., 

                                                 พ.ต.ท.หญิง ดร. กศ.ม. (สุขศึกษา), กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., วท.ม., Ed.D. (Educational Administration)

 University of Northern Philippines

สุมาลี  สังข์ศรี, ศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์), 

 Ph.D. (Non-formal Education)

 Monash University 

สุรีรัตน์  อารีรักษ์กุล ก้องโลก, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สุวรรณี  ยหะกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาไทย),

 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โสภนา  สุดสมบูรณ์, อาจารย์ ดร. บธ.บ., M.B.A., ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยศิลปากร

องอาจ  ซึมรัมย์, อาจารย์ ดร. ค.บ., ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 

 วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อภิรักษ์  อนะมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., กศ.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย), 

 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรรณพ  จีนะวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),

 ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรุณี  หรดาล, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),

 M.Ed., Ed.S., Ph.D. (Elementary Education

 Emphasized on Early Childhood Education)

 The University of Akron

อารีรักษ์  มีแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาองักฤษเปน็ภาษาตา่งประเทศ),

 ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
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7.	 คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผล), 

 กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กัญจนา ศิลปกิจยาน, อาจารย์ กศ.บ.,  Cert. (Childcare Management Program), 

 ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรรณา  บัวเกิด, รองศาสตราจารย์ ค.บ., ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)   

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วินิจ  เทือกทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.บ., วท.ม. (การสอนคณติศาสตร)์, กศ.ด. (การวจิยั)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยม), M.Ed., 

 Ed.D. (Curriculum and Instruction: Social Studies)

 The Pennsylvania State University

วัชรี  ทรัพย์มี, รองศาสตราจารย์ ค.บ. (เกียรตินิยม), M.Ed. (Psychology Counseling 

 and  Guidance) University of Northern

สุจินต์  วิศวธีรานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),

 Ph.D. (Curriculum and Instruction-Science 

 Education) University of Minnesota

8.	 ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา
ประพนธ์  เจียรกูล, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., M.Ed., Ph.D. (Secondary Education) 

 University of Colorado

นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัได้เชญิคณาจารยแ์ละผู้ทรงคณุวฒุจิากสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานอ่ืน 

อีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน  

ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง
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9.	 หลักสูตร	ที่	เปิด	สอน*
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนจำานวน 4 หลักสูตร คือ 

9.1  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ

	 	❏	 วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 	❏		 วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

	 	❏		 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ

	 	❏		 วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

9.2  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

9.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

9.4  หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 

10.	 การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็ก

ปฐมวัยแบบองค์รวม แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งที่ ก.พ. 

กำาหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

11.	 คำา	แนะนำา	ใน	การ	วางแผน	การ	ศึกษา
11.1 นักศึกษา ทุก คน ควร เลือก ศึกษา ชุด วิชา ตาม แนวทาง การ จัด โปรแกรม การ ศึกษา ที่ ระบุ ตาม

หลักสูตร หรือ วิชา เอก ของ ตน ใน แต่ละ ภาค การ ศึกษา โดย อาจ ศึกษา ทุก ชุด วิชา ที่ กำาหนด หรือ จะ เลือก ศึกษา 

เพยีง บาง ชดุ วชิา กไ็ด ้ทัง้นี ้ควร เลอืก ศกึษา ชดุ วชิา ใน หมวด วชิา ศกึษา ทัว่ไป หมวด วชิา เฉพาะ (ชดุ วชิา บงัคบั) 

ก่อน แล้ว จึง ศึกษาหมวด วิชา เฉพาะ (ชุด วิชา เลือก) และ หมวด วิชา เลือก เสรี ใน ภาย หลัง

11.2 สำาหรับนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานทางการศึกษาจากวุฒิเดิม จะ ต้อง เรียน ชุด วิชา พื้น ฐาน 

วิชาชีพ ศึกษา ศาสตร์ก่อน เรียน ชุด วิชา ใน หมวด วิชา ชี พอื่นๆ หรือ อาจ เรียน พร้อม กัน ได้ ใน บาง กรณี

11.3 สำาหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

หากตอ้งการโปรดตดิต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงท่ีสำานักงานเลขาธกิารครุสุภา หรอืเวบ็ไซต์ http://www.

ksp.or.th

11.4 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ ชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา เป็น

ชุดวิชาท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาสุดท้ายก่อนจบ 

การศึกษาเท่านั้น

หมายเหตุ * หลักสูตรที่เปิดสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ 

  มหาวิทยาลัย
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11.5 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 

3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา

11.6ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร กรณีที่

นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไมเ่ปน็ไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะนำาไว้ขอใหน้กัศกึษา

วางแผนการศึกษา โดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตรแนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

และตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้เพียง

ชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ

11.7 หากนกัศึกษามปีญัหาเกีย่วกบัเนือ้หาในเอกสารการสอนและสือ่การสอนตา่งๆ วธิกีารศกึษา

ชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้

 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

 อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 โทรศัพท์ 0 2503 3566 หรือ 0 2504 8501 - 4 

 โทรสาร 0 2503 3566  หรือ e-Mail: edoffice@stou.ac.th

11.8 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/ 

การเทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาหรือวิชาเอก การเปล่ียน 

คำานำาหน้าชื่อ–ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา การลาออก

จากการเปน็นกัศกึษา  การขอรบัใบประเมนิผลการศกึษา การขอรบัใบรบัรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรบั

ใบรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับกิจกรรมการศึกษาในเร่ืองการสมัครเป็น

นักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักทะเบียนและวัดผลได้ โดยเขียน

ใบคำาร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้  

  สำานัก ทะเบียน และ วัดผล

  มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช

  ถนน แจ้งวัฒนะ ตำาบล บาง พูด

  อำาเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

  โทรศัพท์ 0 2503 3598 – 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 – 6

  โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th

หมายเหตุ แบบ ฟอรม์ ใบ คำารอ้ง เกีย่ว กบั เรือ่ง ตา่งๆ ขา้ง ตน้ นกัศกึษา สามารถ สำาเนา แบบ ฟอรม์ ดงั กลา่ว ได ้จาก คูม่อื นกัศกึษา

 หรือ download ได้ จาก เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp





รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ประกอบด้วย	4	วิชาเอก	คือ

	 ❏	 วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 ❏		 วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

	 ❏		 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ

	 ❏		 วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2559)

หลักสูตรนี้ไม่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้
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หลักสูตร	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต
Bachelor of Education Program

(วิชา	เอก	การ	วัด	และ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา)

ชื่อ	ปริญญา
ชื่อ เต็ม ศึกษา ศาสตร บัณฑิต 

อักษร ย่อ ศษ.บ.

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Bachelor of Education 

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ B.Ed.

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ

2) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเทา่ตามท่ีกระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม หรือ

4) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ

5) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ

6) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ  

หมายเหตุ  สำาหรับ ผู้ ที่ มี คุณสมบัติ ตาม ข้อ 3) - 4) และ 6) กำาหนดให้ ศึกษา ชุด วิชา เพิ่ม เติม อีก 1 ชุด วิชา  

คือ ชุดวิชา 20304 พื้น ฐานวิชาชีพ ศึกษาศาสตร์
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โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

  และเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา ดังต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

            10131 สังคมมนุษย์ 

            10152 ไทยกับสังคมโลก 

            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

           10103 ทักษะชีวิต  

            10121 อารยธรรมมนุษย์ 

            10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)  

  วิชาแกน 5 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  20305 วิทยาการการเรียนการสอน

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา

  บังคับ 9 ชุดวิชา

  24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา                                            

  24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา*   

  24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 

  24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย  

  24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

  24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ**

  24419 การประเมินในชั้นเรียน   

  24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา**

  24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24413 การประเมินโครงการ     

  24414 การประเมินหลักสูตร  

  24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

2.  สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว ศิลปกรรม 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

 

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์                              

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                     

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

  บังคับ 5 ชุดวิชา

  24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา                                            

  24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา*

  24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 

  24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย  

  24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ**

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24413 การประเมินโครงการ     

  24414 การประเมินหลักสูตร  

  24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

  24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

  24419 การประเมินในชั้นเรียน   

  24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา**

  24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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3.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม 

เกษตรกรรม ประมงและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์                              

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

  บังคับ 5 ชุดวิชา

  24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา                                            

  24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา*   

  24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 

  24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย  

  24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ**

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24413 การประเมินโครงการ     

  24414 การประเมินหลักสูตร  

  24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

  24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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  24419 การประเมินในชั้นเรียน   

  24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา*

  24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

4. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา    

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต) 

  วิชาแกน 3 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้    

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

  บังคับ 5 ชุดวิชา

  24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

  24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา**

  24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 

  24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย  

  24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ** เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24413 การประเมินโครงการ    

  24414 การประเมินหลักสูตร    

  24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

  24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

  24419 การประเมินในชั้นเรียน   

  24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา*

  24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 78

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

  บังคับ 5 ชุดวิชา

  24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

  24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา*

  24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 

  24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย  

  24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ**

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24413 การประเมินโครงการ    

  24414 การประเมินหลักสูตร    

  24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

  24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

  24419 การประเมินในชั้นเรียน   

  24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา**

  24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

20304 พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต 

10121 อารยธรรมมนุษย์ 

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

2 ต้น 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา 

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้   

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์ 

10152 ไทยกับสังคมโลก

2 ต้น 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

ปลาย 20305 วิทยาการการเรียนการสอน

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการวัดและ

 ประเมินผลการศึกษา  

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านพุทธิพิสัย

ปลาย 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการวัดและ

 ประเมินผลการศึกษา

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านพุทธิพิสัย
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ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย   

24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ*     

24419 การประเมินในชั้นเรียน

3 ต้น 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ*

24419 การประเมินในชั้นเรียน

ปลาย 24415 การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้

24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 เพื่อการวัดและประเมินผล

 การศึกษา*    

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ**  

24414 การประเมินหลักสูตร   

24416  การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา                                      

ปลาย 20305 วิทยาการการเรียนการสอน

24415 การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้

24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 เพื่อการวัดและประเมินผล

 การศึกษา*

4 ต้น 24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา

 คุณภาพการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา    

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา  

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ  

24414 การประเมินหลักสูตร  

24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา***  

4 ต้น 24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา

 คุณภาพการศึกษา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ

24414 การประเมินหลักสูตร

24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา***

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น

 *** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย
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ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด
 และประเมินผลการศึกษา 

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ*
24414 การประเมินหลักสูตร
24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง
 การศึกษาและการประกัน
 คุณภาพการศึกษา

5 ต้น 5 ต้น 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด
 และประเมินผลการศึกษา

2.  สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว ศิลปกรรม 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา   
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
 การศึกษา         
20303 จิตวิทยาและวิทยาการ
 การเรียนรู้   

1 ต้น

ปลาย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์        
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยา
 พื้นฐานเพื่อการวัดและ
 ประเมินผลการศึกษา      
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้าน
 พุทธิพิสัย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
 การศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการ
 การเรียนรู้

2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์     
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด
 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย    

2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น
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ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา

24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ* 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ**

24414 การประเมินหลักสูตร

24415 การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้**

24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา    

24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 เพื่อการวัดและประเมินผล

 การศึกษา*  

 ปลาย 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการวัดและ

 ประเมินผลการศึกษา

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านพุทธิพิสัย

3 ต้น 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 และประเมินผลการศึกษา     

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ         

24414 การประเมินหลักสูตร

24415 การวัดและประเมินอิง 

 มาตรฐานการเรียนรู้

24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา***

24419 การประเมินในชั้นเรียน 

24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา

 คุณภาพการศึกษา

3 ต้น 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ*

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ

24414 การประเมินหลักสูตร

24415 การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้

24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา***

24419 การประเมินในชั้นเรียน

24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา

 คุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น

 *** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย
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ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด
 และประเมินผลการศึกษา
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ*
24414 การประเมินหลักสูตร
24415 การวัดและประเมินอิง
 มาตรฐานการเรียนรู้*
24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง
 การศึกษาและการประกัน
 คุณภาพการศึกษา
24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 เพื่อการวัดและประเมินผล
 การศึกษา**

3.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม 

เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา   
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
 การศึกษา         
20303 จิตวิทยาและวิทยาการ
 การเรียนรู้   

1 ต้น

ปลาย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์        
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยา
 พื้นฐานเพื่อการวัดและ
 ประเมินผลการศึกษา      
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด
 ด้านพุทธิพิสัย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
 การศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการ
 การเรียนรู้

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์     
10131 สังคมมนุษย์ 
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด
 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย    

2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

ปลาย 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร
 การศึกษา    
24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ* 
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
24413 การประเมินโครงการ**
24414 การประเมินหลักสูตร
24415 การวัดและประเมินอิง
 มาตรฐานการเรียนรู้**
24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง
 การศึกษาและการประกัน
 คุณภาพการศึกษา    
24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 เพื่อการวัดและประเมินผล
 การศึกษา*        

ปลาย 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร
 การศึกษา
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยา
 พื้นฐานเพื่อการวัดและ
 ประเมินผลการศึกษา
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด
 ด้านพุทธิพิสัย

3 ต้น 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด
 และประเมินผลการศึกษา 
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415 การวัดและประเมินอิง
 มาตรฐานการเรียนรู้  
24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง
 การศึกษาและการประกัน
 คุณภาพการศึกษา***      
24419 การประเมินในชั้นเรียน
24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา
 คุณภาพการศึกษา

3 ต้น 24412 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้าน
 เจตพิสัยและทักษะพิสัย
24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ*
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415 การวัดและประเมินอิง
 มาตรฐานการเรียนรู้
24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง
 การศึกษาและการประกัน
 คุณภาพการศึกษา***
24419 การประเมินในชั้นเรียน
24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา
 คุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
 ** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น
 *** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย
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ที่
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ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด
 และประเมินผลการศึกษา
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ*
24414 การประเมินหลักสูตร
24415 การวัดและประเมินอิง
 มาตรฐานการเรียนรู้*
24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง
 การศึกษาและการประกัน
 คุณภาพการศึกษา
24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 เพื่อการวัดและประเมินผล
 การศึกษา**

4. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา
20302   สถิติ วิจัย และประเมินผล
 การศึกษา   
20303   จิตวิทยาและวิทยาการ
 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 20301   เทคโนโลยีและสื่อสาร
 การศึกษา
24401   จิตวิทยาและสังคมวิทยา
 พื้นฐานเพื่อการวัดและ
 ประเมินผลการศึกษา
24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด
 ด้านพุทธิพิสัย

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
 การศึกษา
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยา
 พื้นฐานเพื่อการวัดและ
 ประเมินผลการศึกษา
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด
 ด้านพุทธิพิสัย

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
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ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 24412   การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

24418   เทคนิคการเขียนข้อสอบ* 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413   การประเมินโครงการ

24414   การประเมินหลักสูตร   

24415   การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้   

24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา**   

24419   การประเมินในชั้นเรียน 

24421   วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา

 คุณภาพการศึกษา

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

ปลาย 24407   ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 และประเมินผลการศึกษา  

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413   การประเมินโครงการ***

24414   การประเมินหลักสูตร

24415   การวัดและประเมินอิง 

 มาตรฐานการเรียนรู้***   

24416   การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา     

24420   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 เพื่อการวัดและประเมินผล

 การศึกษา*      

ปลาย 24412   การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

24418   เทคนิคการเขียนข้อสอบ* 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413   การประเมินโครงการ***

24414   การประเมินหลักสูตร   

24415   การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้*** 

24416   การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา    

24420   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 เพื่อการวัดและประเมินผล

 การศึกษา*  

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย

 *** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น
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ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 3 ต้น 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 และประเมินผลการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ

24414 การประเมินหลักสูตร

24415 การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้

24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา*

24419 การประเมินในชั้นเรียน

24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา

 คุณภาพการศึกษา

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20302   สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา   

20303   จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 20304   พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์        

24401   จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการวัดและ

 ประเมินผลการศึกษา

24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านพุทธิพิสัย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการวัดและ

 ประเมินผลการศึกษา 

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย
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ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 24412   การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

24418   เทคนิคการเขียนข้อสอบ*

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413   การประเมินโครงการ

24414   การประเมินหลักสูตร   

24415   การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้   

24416   การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา**    

24419   การประเมินในชั้นเรียน 

24421   วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา

 คุณภาพการศึกษา

2 ต้น 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

ปลาย 20301   เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา                            

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413   การประเมินโครงการ***

24414   การประเมินหลักสูตร

24415   การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้***   

24416   การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา     

24420   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 เพื่อการวัดและประเมินผล

 การศึกษา*     

ปลาย 24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านพุทธิพิสัย

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ***

24414 การประเมินหลักสูตร

24415 การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้***

24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา

24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 เพื่อการวัดและประเมินผล

 การศึกษา*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย

 *** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น
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ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 และประเมินผลการศึกษา      

3 ต้น 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ*

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ

24414 การประเมินหลักสูตร

24415 การวัดและประเมินอิง

 มาตรฐานการเรียนรู้

24416 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทาง

 การศึกษาและการประกัน

 คุณภาพการศึกษา**

24419 การประเมินในชั้นเรียน

24421 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนา

 คุณภาพการศึกษา

ปลาย ปลาย 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 และประเมินผลการศึกษา      

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

 ** เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย
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หลักสูตร	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต
Bachelor of Education Program

(วิชา	เอก	การ	แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

ชื่อ	ปริญญา
ชื่อ เต็ม ศึกษา ศาสตร บัณฑิต 

อักษร ย่อ ศษ.บ.

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Bachelor of Education 

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ B.Ed.

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเท่าตามท่ีกระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ

2)  สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง 

หรือ

3)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม หรือ

4)  สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรือเทยีบเทา่ในประเภทวชิาอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ

5)  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ

6)  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ 

หมายเหตุ  สำาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3) - 4) และ 6) กำาหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา 

คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
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โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

  และเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา ดังต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

            10131 สังคมมนุษย์ 

            10152 ไทยกับสังคมโลก 

            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

           10103 ทักษะชีวิต  

            10121 อารยธรรมมนุษย์ 

            10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

  วิชาแกน 5 ชุดวิชา 

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  20305 วิทยาการการเรียนการสอน

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 37

หล
ักส

ูตร
ศึก

ษา
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต
วิช
าเอ

กก
าร
แน

ะแ
นว
แล

ะก
าร
ปร
ึกษ

า
เช
ิงจ
ิตว
ิทย

า

  วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา

  22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

  25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 

  25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

  25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

  25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา    

  25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

  25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

  25408 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  

  25409 จิตวิทยาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  25410 พื้นฐานการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

2.   สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว ศิลปกรรม 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์                              

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                     

  10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต) 

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา 

  บังคับ 6 ชุดวิชา

  25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว     

  25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

  25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

  25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

  25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

  25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา*

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

  25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา    

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

3.   สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม 

เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์                              

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต) 

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา 

  บังคับ  6  ชุดวิชา

  25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว     

  25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

  25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

  25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

  25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

  25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา*

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

  25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา   

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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4.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา

 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต) 

  วิชาแกน 3 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้    

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา 

  บังคับ 6 ชุดวิชา

  25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว  

  25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

  25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

  25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

  25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

  25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา*

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

  25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา    

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้

5.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ

 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 78

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา 

  บังคับ 6 ชุดวิชา

  25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว  

  25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

  25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

  25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

  25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

  25411 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา*

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

  25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา    

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   

20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา   

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

20304 พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต 

10121 อารยธรรมมนุษย์ 

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  

20304 พ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต 

10121 อารยธรรมมนุษย์  

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้   

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา          

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์ 

10152 ไทยกับสังคมโลก 

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้   

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา          

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์ 

10152 ไทยกับสังคมโลก 

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการแนะแนว  

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการแนะแนว  

3 ต้น 20305 วิทยาการการเรียนการสอน                      

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา       

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 20305 วิทยาการการเรียนการสอน

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น                

25408 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  

ปลาย 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

25408 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

4 ต้น 25406 กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว

25409 จิตวิทยาสำาหรับผู้เรียน

 ลักษณะพิเศษ  

25410 พื้นฐานการวิจัยทาง

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา   

4 ต้น 25406 กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว

25409 จิตวิทยาสำาหรับผู้เรียน

 ลักษณะพิเศษ

25410 พื้นฐานการวิจัยทางการ

 แนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา

ปลาย 25411 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา                              

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี  1  ชุดวิชา

5 ต้น 5 ต้น 25411 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา

2.  สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว ศิลปกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา    

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์               

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการแนะแนว

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา    

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์               

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการแนะแนว
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์      

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา  

2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์      

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา  

ปลาย 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

3 ต้น 25406 กิจกรรมและเครื่องมือ

 แนะแนว

25411 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา     

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา  

3 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

25406 กิจกรรมและเครื่องมือ

 แนะแนว

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา     

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา  

ปลาย ปลาย 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

25411 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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3.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม 

เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา    

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์               

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการแนะแนว

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการแนะแนว

2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์      

10131 สังคมมนุษย์ 

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา  

2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์      

10131 สังคมมนุษย์ 

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา  

ปลาย 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

3 ต้น 25406 กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว

25411 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา 

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา     

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา  

3 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

25406 กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา     

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา  
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

25411 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้ 

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา   

1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา 

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการแนะแนว  

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการแนะแนว 

2 ต้น 25406 กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา    

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา     

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา  

2 ต้น 25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา

25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา     

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา     
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 

25411 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา

ปลาย 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา    

3 ต้น 3 ต้น 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

25411 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้ 

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์              

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการแนะแนว  

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยา

 พื้นฐานเพื่อการแนะแนว 
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา

25406 กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา     

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา  

2 ต้น 25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา

25406 กิจกรรมและเคร่ืองมือแนะแนว

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา     

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา  

ปลาย 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

3 ต้น 25411 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา

3 ต้น 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 25411 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา
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หลักสูตร	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต
Bachelor of Education Program

(วิชา	เอก	การ	ศึกษา	นอก	ระบบ)

ชื่อ	ปริญญา
ชื่อ เต็ม ศึกษา ศาสตร บัณฑิต 

อักษร ย่อ ศษ.บ.

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Bachelor of Education 

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ B.Ed.

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ

2)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

3)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม หรือ

4)  สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรือเทยีบเทา่ในประเภทวชิาอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ

5)  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ

6)  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ 

หมายเหตุ    สำาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3) – 4) และ 6) กำาหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา 

คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
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โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า  

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

  และเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา ดังต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

            10131 สังคมมนุษย์ 

            10152 ไทยกับสังคมโลก 

            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

           10103 ทักษะชีวิต  

            10121 อารยธรรมมนุษย์ 

            10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)  

  วิชาแกน 5 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  20305 วิทยาการการเรียนการสอน    

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา

  26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

  26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

  26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 

  26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

  26405 การศึกษาทางไกล

  26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ  

  26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ*

  26408 การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงานเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้

  26409 การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    

  26410 การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับสตรีและผู้สูงอายุ       

  26411 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

2.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์                              

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                     

  10151 ไทยศึกษา

 

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต) 

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา 

  26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

  26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

  26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ       

  26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

  26405 การศึกษาทางไกล

  26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ         

  26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

3.   สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม 

เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์                              

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา 

  26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

  26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

  26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ       

  26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

  26405 การศึกษาทางไกล

  26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ         

  26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ* 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

4.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  วิชาแกน 3 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้    

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา 

  26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

  26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

  26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 

  26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

  26405 การศึกษาทางไกล

  26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 

  26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

5.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 78

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา 

  26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

  26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

  26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 

  26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

  26405 การศึกษาทางไกล

  26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 

  26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา 

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต                                       

10121 อารยธรรมมนุษย์ 

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต                                       

10121 อารยธรรมมนุษย์ 

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

2 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา 

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

2 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา 

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

ปลาย 20305 วิทยาการการเรียนการสอน

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

26411 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  

ปลาย 20305 วิทยาการการเรียนการสอน

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

26411 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  

3 ต้น 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ 

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ

 การศึกษานอกระบบ 

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

3 ต้น 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ 

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ

 การศึกษานอกระบบ 
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 26405 การศึกษาทางไกล

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ 

26408 การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับ

 เยาวชนและแรงงานเพื่อ

 สังคมแห่งการเรียนรู้

ปลาย 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

26405 การศึกษาทางไกล

26408 การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับ

 เยาวชนและแรงงานเพื่อ

 สังคมแห่งการเรียนรู้

4 ต้น 26409 การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        

26410 การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับ

 สตรีและผู้สูงอายุ                                          

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 10151 ไทยศึกษา

26409 การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการ

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์        

26410 การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับ

 สตรีและผู้สูงอายุ                                         

ปลาย 26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ 

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

5 ต้น 5 ต้น 26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ

2.  สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว ศิลปกรรม  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์      

20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา   

20303  จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20303  จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ

 การศึกษานอกระบบ

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

26405 การศึกษาทางไกล

26406 การพัฒนาการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

26405 การศึกษาทางไกล

26406 การพัฒนาการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ

3 ต้น 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์     

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย ปลาย 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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3.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม 

เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์      

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

20303  จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20303  จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

2 ต้น 10131 สังคมมนุษย์ 

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

26403 แหล่งวิทยาการชุมชน

 เพื่อการศึกษานอกระบบ

2 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

26405 การศึกษาทางไกล

26406 การพัฒนาการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

26405 การศึกษาทางไกล

26406 การพัฒนาการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ

3 ต้น 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์     

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

26403 แหล่งวิทยาการชุมชน

 เพื่อการศึกษานอกระบบ

ปลาย ปลาย 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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4. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

26406 การพัฒนาการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 

2 ต้น 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

26403 แหล่งวิทยาการชุมชน

 เพื่อการศึกษานอกระบบ

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

2 ต้น 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

26403 แหล่งวิทยาการชุมชน

 เพื่อการศึกษานอกระบบ

ปลาย 26405 การศึกษาทางไกล

26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 26405 การศึกษาทางไกล

26406 การพัฒนาการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 3 ต้น 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ
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5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์       

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์       

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

2 ต้น 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

26403 แหล่งวิทยาการชุมชน

 เพื่อการศึกษานอกระบบ

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

2 ต้น 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

26403 แหล่งวิทยาการชุมชน

 เพื่อการศึกษานอกระบบ

ปลาย 26405 การศึกษาทางไกล

26406 การพัฒนาการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

26405 การศึกษาทางไกล

26406 การพัฒนาการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ

3 ต้น 26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ

3 ต้น 26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ
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หลักสูตร	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต
Bachelor of Education Program

(วิชา	เอก	เทคโนโลยี	และ	สื่อสาร	การ	ศึกษา)

ชื่อ	ปริญญา
ชื่อ เต็ม ศึกษา ศาสตร บัณฑิต 

อักษร ย่อ ศษ.บ.

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Bachelor of Education 

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ B.Ed.

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ

2)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ

3)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม หรือ

4)  สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรือเทยีบเทา่ในประเภทวชิาอตุสาหกรรม 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ

5)  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ

6)  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ 

หมายเหตุ     สำาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3) – 4) และ 6) กำาหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา 

คือ ชุดวิชา 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 63

หล
ักส

ูตร
ศึก

ษา
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต
วิช
าเอ

กเ
ทค

โน
โล
ยีแ

ละ
สื่อ

สา
รก
าร
ศึก

ษา

โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

  และเลือก 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาๆ ละ 1 ชุดวิชา ดังต่อไปนี้

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

            10131 สังคมมนุษย์ 

            10152 ไทยกับสังคมโลก 

            กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

           10103 ทักษะชีวิต  

            10121 อารยธรรมมนุษย์ 

            10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)  

  วิชาแกน 5 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  20305 วิทยาการการเรียนการสอน

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา 

  27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27102 เทคโนโลยีทางการสอน

  27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร  

  27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา   

  27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

  27113 การผลิตและการใช้สื่อการสอน

  27114 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

  27115 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการฝึกอบรม    

  27116 การวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

  27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

2.   สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว ศิลปกรรม   

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร   

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์                              

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                     

  10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ *  เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา   

  27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27102 เทคโนโลยีทางการสอน

  27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

  27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา   

  27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

  27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

3.   สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม 

เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์                              

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา   

  27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27102 เทคโนโลยีทางการสอน

  27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

  27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา   

  27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

  27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

4.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  วิชาแกน 3 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้    

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

  27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27102 เทคโนโลยีทางการสอน

  27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

  27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา    

  27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

  27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

5.  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ 

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 78

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้



หลักสูตรการศึกษา68
หล

ักส
ูตร
ศึก

ษา
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต
วิช
าเอ

กเ
ทค

โน
โล
ยีแ

ละ
สื่อ

สา
รก
าร
ศึก

ษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

  27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27102 เทคโนโลยีทางการสอน

  27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

  27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา    

  27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

  27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์   

10152 ไทยกับสังคมโลก

1 ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้   

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต 

10121 อารยธรรมมนุษย์ 

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต 

10121 อารยธรรมมนุษย์ 

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

2 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

2 ต้น 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

ปลาย 20305 วิทยาการการเรียนการสอน                    

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

27113 การผลิตและการใช้สื่อ

 การสอน 

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

20305 วิทยาการการเรียนการสอน                    

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

3 ต้น 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 ต้น 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร   

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 

27116 การวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา   

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร   

27116 การวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา   

4 ต้น 27114 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

27115 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษาเพื่อการฝึกอบรม

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 27114 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

27115 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษาเพื่อการฝึกอบรม

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์   

10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 

 และสื่อสารการศึกษา  

ปลาย 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

27113 การผลิตและการใช้ส่ือการสอน

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

5 ต้น 5 ต้น 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

2.  สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรม

ท่องเที่ยว ศิลปกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา                                   

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา        

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์      

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา 

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร  

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์     

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา 

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร  
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

2 ต้น 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา        

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ปลาย 27102 เทคโนโลยีทางการสอน   

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

3 ต้น 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา      

3 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปลาย ปลาย 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา      

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3.  สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม 

เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา                                   

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา        

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์      

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา 

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร  

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

2 ต้น 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ปลาย 27102 เทคโนโลยีทางการสอน   

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

3 ต้น 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา      

3 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปลาย ปลาย 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา      

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา   

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

27102 เทคโนโลยีทางการสอน   

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้ 

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ปลาย 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

3 ต้น 3 ต้น 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

5. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา   

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

27102 เทคโนโลยีทางการสอน   

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร  

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

27102 เทคโนโลยีทางการสอน   

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร   
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้ 

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ปลาย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์       

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

3 ต้น 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา

3 ต้น 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี

 และสื่อสารการศึกษา



รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2559)
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หลักสูตร	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต	วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)

อักษรย่อ ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Early Childhood Education)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (Early Childhood Education)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ 

2) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง 

หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา) หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขา

วิชา หรือ

5) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ

6) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ 
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โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

1.  สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ 4 ชุดวิชา

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  10131 สังคมมนุษย์

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10103 ทักษะชีวิต

  10121 อารยธรรมมนุษย์

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

  วิชาแกน 5 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  20305 วิทยาการการเรียนการสอน

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา

  บังคับ 10 ชุดวิชา 

  21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

  21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

  21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

  21329 การจดัประสบการณด์า้นรา่งกาย อารมณ-์จติใจ และสงัคมสำาหรบัเดก็ปฐมวยั

  21330 การจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21331 การจัดประสบการณ์ด้านการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21426 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา*

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

  21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

2. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา)

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 8 48

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  บังคับ 2 ชุดวิชา 

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา 

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10131 สังคมมนุษย์ 

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ8ชุดวิชา(48หน่วยกิต)

  วิชาแกน 2 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  วิชาเฉพาะด้าน 6 ชุดวิชา 

  21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

  21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21329 การจดัประสบการณด์า้นรา่งกาย อารมณ-์จติใจ และสงัคมสำาหรบัเดก็ปฐมวยั

  21330 การจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21426 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

3. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10131 สังคมมนุษย์

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

  21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

  21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

  21329 การจดัประสบการณด์า้นรา่งกาย อารมณ-์จติใจ และสงัคมสำาหรบัเดก็ปฐมวยั

  21330 การจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21426 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 60

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  วิชาแกน 2 ชุดวิชา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา

  บังคับ 7 ชุดวิชา

  21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

  21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

  21329 การจดัประสบการณด์า้นรา่งกาย อารมณ-์จติใจ และสงัคมสำาหรบัเดก็ปฐมวยั

  21330 การจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21426 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา*

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  21003 การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

  21331 การจัดประสบการณ์ด้านการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 66

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 78

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

  วิชาแกน 4 ชุดวิชา

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  วิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา

  บังคับ 7 ชุดวิชา

  21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

  21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

  21329 การจดัประสบการณด์า้นรา่งกาย อารมณ-์จติใจ และสงัคมสำาหรบัเดก็ปฐมวยั

  21330 การจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

  21426 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา*

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 83

หล
ักส

ูตร
ศึก

ษา
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต
วิช
าเอ

กป
ฐม

วัย
ศึก

ษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.  สำาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต  

10121 อารยธรรมมนุษย์

1 ต้น

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

2 ต้น 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตร

 สำาหรับเด็กปฐมวัย

21330 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

2 ต้น 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตร

 สำาหรับเด็กปฐมวัย

21330 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

 ความต้องการพิเศษ

21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

 ทางการศึกษาปฐมวัย

ปลาย 20301 เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

 ความต้องการพิเศษ

21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

 ทางการศึกษาปฐมวัย

3 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

20305 วิทยาการการเรียนการสอน

3 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

20305 วิทยาการการเรียนการสอน
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 21005 การประเมินและสร้างเสริม

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

 สังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ

 การพัฒนาเด็กปฐมวัย*

21003 การเล่น ของเล่นและ

 เครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย*

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา

 เด็กปฐมวัย

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย*

21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย*

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ

 พัฒนาเด็กปฐมวัย

ปลาย 21005 การประเมินและสร้างเสริม

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

 สังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อ

 การพัฒนาเด็กปฐมวัย*

21003 การเล่น ของเล่นและ

 เครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย*

21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา

 เด็กปฐมวัย

21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย*

21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย*

21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ

 พัฒนาเด็กปฐมวัย

4 ต้น 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

21331 การจัดประสบการณ์ด้าน

 การคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

21331 การจัดประสบการณ์ด้าน

 การคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย 21426 ประสบการณ์วิชาชีพ

 ปฐมวัยศึกษา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

5 ต้น 5 ต้น 21426 ประสบการณ์วิชาชีพ

 ปฐมวัยศึกษา

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น
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2. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาทางการศึกษา (วิชาเอกปฐมวัยศึกษา)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

21005 การประเมินและสร้างเสริม

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

 สังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

21223 การจัดการศึกษาและ

 หลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย

21330 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

2 ต้น 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21223 การจัดการศึกษาและ

 หลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย

21330 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

21426 ประสบการณ์วิชาชีพ

 ปฐมวัยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ปลาย 21005 การประเมินและสร้างเสริม

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

 สังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต



หล
ักส

ูตร
ศึก

ษา
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต
วิช
าเอ

กป
ฐม

วัย
ศึก

ษา
หลักสูตรการศึกษา86

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 3 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

21426 ประสบการณ์วิชาชีพ

 ปฐมวัยศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

1 ต้น

ปลาย 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

ปลาย 20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

2 ต้น 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21223 การจัดการศึกษาและ

 หลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย    

2 ต้น 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21223 การจัดการศึกษาและ

 หลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย    

ปลาย 21005 การประเมินและสร้างเสริม

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

 ทางการศึกษาปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

 สังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย 21005 การประเมินและสร้างเสริม

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

 ทางการศึกษาปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

 สังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 21330 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

21426 ประสบการณ์วิชาชีพ

 ปฐมวัยศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

21330 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

21426 ประสบการณ์วิชาชีพ

 ปฐมวัยศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตร

 สำาหรับเด็กปฐมวัย    

1 ต้น

ปลาย 21005 การประเมินและสร้างเสริม

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

 ทางการศึกษาปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

 สังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

 ทางการศึกษาปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

 สังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

21330 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

21003 การเล่น ของเล่นและ

 เครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

 ความต้องการพิเศษ

21331 การจัดประสบการณ์ด้าน

 การคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย

2 ต้น 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตร

 สำาหรับเด็กปฐมวัย    

21330 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

21426 ประสบการณ์วิชาชีพ

 ปฐมวัยศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

21005 การประเมินและสร้างเสริม

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 3 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

21426 ประสบการณ์วิชาชีพ

 ปฐมวัยศึกษา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

21003 การเล่น ของเล่นและ

 เครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

 ความต้องการพิเศษ

21331 การจัดประสบการณ์ด้าน

 การคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย
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5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้  

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

21005 การประเมินและสร้างเสริม

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

21005 การประเมินและสร้างเสริม

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

2 ต้น 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21223 การจัดการศึกษาและ

 หลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย

21330 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

ปลาย 21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

 ทางการศึกษาปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

 สังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 21328 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

 ทางการศึกษาปฐมวัย

21329 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และ

 สังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 21426 ประสบการณ์วิชาชีพ

 ปฐมวัยศึกษา

 

3 ต้น 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21223 การจัดการศึกษาและหลักสูตร

 สำาหรับเด็กปฐมวัย    

21330 การจัดประสบการณ์ด้าน

 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

ปลาย ปลาย 21426 ประสบการณ์วิชาชีพ

 ปฐมวัยศึกษา





รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2555)
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หลักสูตรประกาศนียบัตร	นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Certificate Program in Early Childhood Development Innovation

ชื่อ	ประกาศนียบัตร
ชื่อ เต็ม ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

อักษร ย่อ ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Certificate in Early Childhood Development Innovation

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ Cert. in Early Childhood Development Innovation

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศึกษาช้ันประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทียบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

2) สำาเรจ็การศึกษาช้ันประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทียบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเรจ็การศึกษาช้ันประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทียบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง

ศึกษาธิการรับรอง หรือ

5) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรือ

6) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ 

ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 5	 30

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

	 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 	 	

      	 	

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา**

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ 

ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21002 นวัตกรรมการสื่อสาร

 เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

21003 การเล่น ของเล่น และ

 เครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

1 ต้น

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร 

  ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** เปิดรับนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น



หล
ักส

ูตร
ปร
ะก
าศ
นีย

บัต
ร

นว
ัตก

รร
มก

าร
พัฒ

นา
เด
็กป

ฐม
วัย

หลักสูตรการศึกษา94

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา

 เด็กปฐมวัย

21005 การประเมินและสร้างเสริม  

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

ปลาย 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา

 เด็กปฐมวัย

21005 การประเมินและสร้างเสริม  

 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

2 ต้น 2 ต้น 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21002 นวัตกรรมการสื่อสาร

 เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

21003 การเล่น ของเล่น และ

 เครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย



รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
 

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2555)
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ม หลักสูตรประกาศนียบัตร	การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

Certificate Program in Holistic Well-Being Development 

for Early Childhood

ชื่อ	ประกาศนียบัตร
ชื่อ เต็ม ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

อักษร ย่อ ป.การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม  

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Certificate in Holistic Well-Being Development

 for Early Childhood

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ Cert. in Holistic Well-Being Development 

 for Early Childhood

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศึกษาช้ันประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทียบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

2) สำาเรจ็การศึกษาช้ันประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทียบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเรจ็การศึกษาช้ันประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทียบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง

ศึกษาธิการรับรอง หรือ

5) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรือ

6) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ 

ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 5	 30

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 	 	 	

	  หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

 21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย

 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

 21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ    	
	 	

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ 

ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

1 ต้น

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร 

  ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 21009 การจัดสภาพแวดล้อม

 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

 ความต้องการพิเศษ

ปลาย 21009 การจัดสภาพแวดล้อม

 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

 ความต้องการพิเศษ

2 ต้น 2 ต้น 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

21007 อาหารและโภชนาการ

 สำาหรับเด็กปฐมวัย

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา

5หลัก

รหัสชุดวิชา

8หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

10103 20111001 ทักษะชีวิต   

10111 20111002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

10121 20111003 อารยธรรมมนุษย์   

10131 20111004 สังคมมนุษย์   

10141 20111005 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   

10151 20111006 ไทยศึกษา   

10152 20111007 ไทยกับสังคมโลก   

10164 20111011 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

20301 20202004 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   

20302 20202005 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา   

20303 20202006 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

20304 20202007 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์   

20305 20202008 วิทยาการการเรียนการสอน  

21001 10203001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย         

21002 10203002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

21003 10203003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย 

21004 10203004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย                        

21005 10203005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย       

21006 10203006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 

21007 10203007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย 

21008 10203008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย 

21009 10203009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

21010 10203010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ  

21223 20213001 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย 

21328 20213002 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย  

21329 20213003 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 

และสังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย
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รหัสชุดวิชา

5หลัก

รหัสชุดวิชา

8หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

21330 20213004 การจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย  

21331 20213005 การจัดประสบการณ์ด้านการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย 

21426 20215001 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา  

22304 20203507 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 

24401 20203401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา



24407 20205401 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา  

24411 20203403 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย  

24412 20203404 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย   

24413 20203405 การประเมินโครงการ 

24414 20203406 การประเมินหลักสูตร 

24415 20203407 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้   

24416 20203408 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาและ

การประกันคุณภาพการศึกษา

 

24418 20203409 เทคนิคการเขียนข้อสอบ* 

24419 20203410 การประเมินในชั้นเรียน 

24420 20203411 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา*



24421 20203412 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

25301 20203501 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 

25302 20203502 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 

25303 20203503 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 

25304 20203504 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 

25405 20203505 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 

25406 20203506 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 

25408 20203508 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น    

25409 20203509 จิตวิทยาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ 

25410 20203510 พื้นฐานการวิจัยทางการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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รหัสชุดวิชา

5หลัก

รหัสชุดวิชา

8หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

25411 20205502 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 

26301 20203601 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 

26302 20203602 การจัดการการศึกษานอกระบบ 

26403 20203603 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 

26404 20203604 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 

26405 20203605 การศึกษาทางไกล 

26406 20203606 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 

26407 20205601 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ  

26408 20203607 การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและ

แรงงานเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้  



26409 20203608 การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

26410 20203609 การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับสตรีและผู้สูงอายุ 

26411 20203610 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  

27101 20203701 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

27102 20203702 เทคโนโลยีทางการสอน 

27103 20203703 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 

27104 20203704 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

27112 20203705 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 

27113 20203707 การผลิตและการใช้สื่อการสอน 

27114 20203708 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

27115 20203709 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการฝึกอบรม 

27116 20203710 การวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

27401 20203706 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

27416 20205701 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

หมายเหตุ     ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/ 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา

10103	 ทักษะชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Life Skills

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการดำาเนนิชวิีต 

2. เพื่อให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

3. เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ทกัษะในการดำาเนนิชวีติในสงัคม ความใฝรู่ ้การแสวงหาและพฒันาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ี

การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด ความเข้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม

10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 English for Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่สำาคัญ

3.  เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน

สถานการณ์ต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121	 อารยธรรมมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Civilization

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง  

เศรษฐกิจ  และสังคม

2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน

3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
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	 คำาอธิบายชุดวิชา 
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น  

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131	 สังคมมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Society

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม

2.  เพื่อให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการ 

จัดระเบียบสังคมมนุษย์

3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจาย

และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง 

กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข  

การเสริมสร้างสังคมที่ดี

10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Science, Technology and Environment for Life

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์

2.    เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

3.    เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

4.   เพ่ือใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและคณติศาสตรใ์นชวีติประจำาวนั

5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำารงชีวิต
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10151	 ไทยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Studies

	 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเปน็ไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม

2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต

3.  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

10152	 ไทยกับสังคมโลก	 (6	หน่วยกิต)

 Thailand and the World Community

	 วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม ลักษณะความสัมพันธ์ และการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อ

ประเทศไทย

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก

3.  เพื่อให้นำาความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ 

ทั้งทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์  

ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

ของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม คุณธรรม จริยธรรม

10164	 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (6	หน่วยกิต)

 Society and Culture in the ASEAN Community

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน

2. เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในอาเซียน

3. เพื่อให้เข้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน

4. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติต่างๆ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก 

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพันธ์ของ

อาเซียนที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ ในโลก

20301	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Technology and Communications

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและขอบข่ายทางเทคโนโลยี และสื่อสาร

การศึกษา

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจขอบข่ายด้านสื่อสารการศึกษา รวมถึงประเภทของสื่อการ

ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่นำามาใช้ในการเรียน

3.  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญของการนำาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ใน 

การจัดระบบทางการศึกษาในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน และอัธยาศัย ตลอดจน

การจัดการศึกษาที่บ้านและชุมชน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่เป็นขอบข่ายทางเทคโนโลยีการศึกษา

เกี่ยวข้องกับการจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา พฤติกรรม วิธีการ และสื่อสารการศึกษา 

ซึ่งส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมินทางการศึกษา การสื่อสารทางการศึกษา

มีความสัมพันธ์กับสื่อ สื่อทางการศึกษาครอบคลุม สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา 

สื่อเสียงเพื่อการศึกษา สื่อภาพเพื่อการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมเพื่อการศึกษา ยังมีสื่อที่

เกีย่วขอ้งกบัการนำาเสนอในรปูแบบสือ่จดัแสดงและสือ่สามมติเิพือ่การศกึษา สือ่วธิกีาร และศนูยก์ารเรยีนรู ้

เทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศกึษาสง่ผลกบัระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอธัยาศยั 

การจัดการศึกษาที่บ้าน และในชุมชน เพื่อนำาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

20302	 สถิติ	วิจัย	และประเมินผลการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Statistics, Research and Evaluation in Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านหลักการทางสถิติ วิจัย และประเมินการศึกษา

2. เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบ และดำาเนินงานวิจัยและประเมินการศึกษา

3. เพื่อให้สามารถใช้สถิติได้ถูกต้องและเหมาะสมในการวิจัยและประเมินการศึกษา

4. เพื่อให้สามารถบูรณาการการวิจัยและการประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

5. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรูพ้ืน้ฐานในการวจิยั การดำาเนนิงานวจิยั การออกแบบวจิยั การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีน 

การสอนในระบบและนอกระบบ ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผล

ในชั้นเรียน บูรณาการการวิจัย การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบ  

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้าน 

พุทธิพิสัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมินการศึกษา สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยและประเมินการศึกษา 

การเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและ

อภิปรายผลการเขียนรายงานวิจัยและประเมิน การนำาเสนอผลงานการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยและ

ประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

20303	 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้	 (6	หน่วยกิต)

 Psychology and Learning Methodology

	 วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.   เพือ่ใหส้ามารถนำาหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา

ผู้เรียนและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ 

การเรียนรู้และการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ

4.   เพื่อให้สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนการสอน

ทั้งในระบบและนอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ จิตวิทยา 

การศึกษากลุ่มปัญญานิยม กลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มพฤติกรรมนิยม จิตวิทยาเพื่อการแนะแนว จิตวิทยา

การปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นความคิดและเหตุผล กลุ่มทฤษฎีที่เน้นอารมณ์และความรู้สึก และกลุ่มทฤษฎี

ที่เน้นพฤติกรรม จิตวิทยาบุคลิกภาพ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาชุมชน

จติวทิยาการเรยีนรูก้บัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั และการนำาหลกัการ 

แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการศึกษาใน

ระบบและนอกระบบ ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
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20304	 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations of the Education Profession

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องในการสอนและการค้นคว้าทาง

วิชาการ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและ 

  ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาของไทย

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละกระบวนการพฒันาหลกัสตูร และสามารถ 

  พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาได้

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละหลกัการบรหิารจดัการ ภาวะผูน้ำา การคดิ 

  อย่างเป็นระบบ การทำางานเป็นทีม และสามารถจัดทำาโครงการวิชาการและวิชาชีพ

5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในชั้นเรียน และสามารถจัดระบบ 

  สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการชั้นเรียนได้

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

7.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่ภาระงาน และความสำาคญัของวชิาชพี

ครูมีคุณลักษณะของครูที่ดี

8. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นคร ู 

  และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การใช้ภาษาสำาหรับครู ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบ

การจัดการการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีและกระบวนการการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำา การคิดอย่าง

เป็นระบบ การทำางานเป็นทีม การจัดทำาโครงการวิชาการและวิชาชีพ วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ และการ

ตดิตอ่สือ่สารในองคก์ร การบรหิารจดัการในชัน้เรยีน การจดัระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  

การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน พัฒนาการของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่  

ภาระงาน และความสำาคัญของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู  

และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
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20305	 วิทยาการการเรียนการสอน			 (6	หน่วยกิต)

 Instructional Science

	 วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน การออกแบบ 

การเรียนการสอน และระบบการเรียนการสอน

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะผู้สอนและลักษณะผู้เรียนและแบบการเรียนรู้

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความคิด  

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเจตพิสัย  

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสอน เทคนิคการสอน กลยุทธ์การสอน  

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ   

8. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมสถานศึกษา

9.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน

วิชาชีพครู

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน การออกแบบการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน  

แบบการเรียนรู้ ลักษณะผู้สอนและลักษณะผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาความรู้ความคิด การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 

เจตพิสัย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะการสอน เทคนิคการสอน กลยุทธ์การสอน การเขียน

แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้สำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม

สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนวิชาชีพครู

21001	 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Child Development and Learning in Early Childhood

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

  รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการเด็กตามวัยและรูปแบบ 

  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของ 

  เด็กปฐมวัย
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4. เพื่อให้สามารถเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

5. เพือ่ใหส้ามารถนำาความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมการเรยีนรูม้าใชใ้นการจดัประสบการณแ์ละ 

  สภาพแวดล้อมสำาหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

6.  เพื่อให้สามารถระบุปัญหาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและหาแนวทาง

แก้ไข

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและความสำาคัญของพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

สมรรถนะตามวัยของเด็กปฐมวัย กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ถือสมองเป็นพื้นฐาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

การเฝา้ระวงั ตดิตามและประเมนิพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็ สภาพปญัหาพฒันาการและการเรยีนรู้

ของเด็กและหาแนวทางแก้ไข การนำานวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อม

สำาหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21002	 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย		 (6	หน่วยกิต)

 Communication Innovation for Early Childhood Development

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็ก 

  ในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี

2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ คัดสรร ออกแบบ ผลิตหรือสร้างสรรค์ รวมทั้งให้คำาแนะนำา 

  เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี  

  ได้อย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเด็กในช่วงวัยดังกล่าว 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้สามารถที่จะบูรณาการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร และ 

  การพัฒนาเด็กในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ได้อย่างเท่าทันกับสถานการณ์ปัญหาและ 

  ความต้องการของเด็กกลุ่มดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทักษะ

เกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารและสื่อ รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การเลือกใช้และ 

คัดสรรนวัตกรรมการสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการและกระบวนการผลิตและการออกแบบนวัตกรรม 

การสื่อสารและการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการที่

เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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21003	 การเล่น	ของเล่น	และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Play, Toys and Playthings for Early Childhood

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเพื่อพัฒนา 

  เด็กปฐมวัย

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับของเล่นและการจัดกิจกรรมการเล่นสำาหรับ 

  เด็กปฐมวัย 

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

4. เพื่อให้สามารถประเมินพฤติกรรมการเล่นและวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมการเล่นของ 

  เด็กปฐมวัยเพื่อเสนอแนวทางแก้ไข

5. เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาของเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของ 

  เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 

6. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้จัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ 

  เด็กปฐมวัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดสำาคัญเกี่ยวกับการเล่นในเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่น 

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ลักษณะและพฤติกรรมการเล่นตามวัยของเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเล่นของเด็ก การสนับสนุนการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก บทบาท

ของบิดามารดาและผู้เกี่ยวข้องในการเลือกของเล่นและเครื่องเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการเด็ก การออกแบบ

และการพฒันาของเลน่เพือ่สง่เสรมิพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็ ปญัหาพฤตกิรรมการเลน่ของเดก็และ

แนวทางแก้ไขปัญหา นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเล่นของเด็กปฐมวัย นวัตกรรมการจัดสภาพ

แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเลน่ของเดก็ปฐมวยั การประเมนิพฤตกิรรมการเลน่ของเดก็ การรณรงคเ์พือ่เดก็ปฐมวยั

21004	 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)
 Family Studies and Early Childhood Development
	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวและครอบครัวศึกษา

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนกิจและบทบาทของครอบครัวในการพัฒนา 

  เด็กปฐมวัย

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม 

  วิถีชีวิตไทย

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อครอบครัวในการพัฒนา 

  เด็กปฐมวัย
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5. เพื่อให้สามารถประเมินสภาพปัญหาของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ 

  หาแนวทางช่วยเหลือ

6. เพื่อให้สามารถนำาความรู้และนวัตกรรมการใช้ชีวิตครอบครัวมาใช้ในการพัฒนา 

  เด็กปฐมวัยได้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและความสำาคัญของครอบครัว ครอบครัวศึกษากับการเรียนรู้ทักษะชีวิต

ครอบครัว พัฒนกิจและบทบาทของครอบครัวในระยะที่มีบุตรในช่วงปฐมวัย หลักการและรูปแบบการ

อบรมเลีย้งดแูละพฒันาเดก็ปฐมวยัตามวถิชีวีติไทย ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ครอบครวัในการพฒันาเดก็ปฐมวยั  

การประเมินสภาพปัญหาของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแนวทางช่วยเหลือ การนำานวัตกรรม

การใช้ชีวิตครอบครัวมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเรื่องการใช้วินัยเชิงบวกในครอบครัว การส่งเสริม 

สุขภาวะครอบครัว การสื่อสารเพื่อสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การเสริมสร้างคุณค่าและคุณธรรมใน

ครอบครัว การเผชิญภาวะวิกฤติในครอบครัว และการเสริมพลังครอบครัว

21005	 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)
 Assessment and Behavioral Enhancement in Early Childhood
	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการสร้างเสริม 

  พฤติกรรมเด็ก

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง วิธีการในการประเมิน และการ 

  สร้างเสริมพฤติกรรมเด็ก

3. เพ่ือใหส้ามารถวิเคราะหป์ญัหา และแนวทางแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมเดก็ไดอ้ยา่งเหมาะสม

4. เพื่อให้สามารถเลือก และใช้เครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมเด็กได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้สามารถประเมินพฤติกรรมเด็ก จัดระบบข้อมูล และนำาไปใช้ในการสร้างเสริม 

  พฤติกรรมเด็ก

6. เพื่อให้สามารถสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์เหมาะกับวัยเด็ก

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ ในการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็ก แนวทางการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรม

เด็ก นวัตกรรมการประเมินและการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็ก แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก  

การเลือกและใช้เครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมเด็ก การจัดทำาสารนิทัศน์และการนำาผลไปใช้ใน 

การสร้างเสริมพฤติกรรมเด็ก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็ก บทบาทของ 

ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็ก ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินและสร้างเสริม

พฤติกรรมเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี
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21006	 สุขภาวะเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Well-being in Early Childhood

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะในเด็กปฐมวัย

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะของ 

  เด็กปฐมวัย

3. เพื่อให้สามารถประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านกาย-จิต-สังคม- 

  จิตวิญญาณในช่วงปฐมวัย

4. เพื่อให้สามารถระบุปัญหาสุขภาพกายและจิตที่พบบ่อยในวัยเด็กและการป้องกันแก้ไข

5. เพื่อให้อธิบายแนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะเด็กแบบองค์รวมโดยครอบครัว 

   ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย และความสำาคัญของสุขภาวะในวัยเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ความต้องการและ

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะของวัยเด็ก การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านกาย-จิต-สังคม- 

จิตวิญญาณ ปัญหาสุขภาพกายและจิตที่พบบ่อยและการป้องกันแก้ไข บริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  

แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตในเด็กโดยครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก องค์กรและ

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

21007	 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Food and Nutrition for Early Childhood

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านอาหารและโภชนาการ 

  ในแต่ละช่วงอายุของเด็กปฐมวัย

3. เพื่อให้สามารถระบุปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ 

  ที่พบบ่อยในวัยเด็กปฐมวัยและแนวทางการป้องกันและแก้ไข

4. เพื่อให้สามารถประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในวัยเด็กปฐมวัย

5. เพื่อให้อธิบายแนวทางการดูแลและส่งเสริมโภชนาการในเด็กโดยครอบครัว ชุมชน  

  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย และความสำาคัญของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย 

ตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 6 ปี ความต้องการด้านอาหารและโภชนาการในแต่ละช่วงอายุ ปัญหาโภชนาการ

และความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ การป้องกันและแก้ไข การประเมินและเฝ้าระวังภาวะ



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 113

โภชนาการ แนวทางการดูแลและส่งเสริมโภชนาการในเด็ก โดยครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก องค์กร

และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

21008	 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Life Skills Development for Early Childhood

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต และแนวคิด หลักการ รวมทั้งทฤษฎี 

  ที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและขอบข่ายของทักษะชีวิตสำาหรับ 

  เด็กปฐมวัย

3. เพือ่ใหส้ามารถนำาความรูม้าใชใ้นการปลกูฝงัและสรา้งเสรมิทกัษะชวีติใหก้บัเดก็ปฐมวยั

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการ 

ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กปฐมวัย

5. เพื่อให้สามารถประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและความสำาคัญของทักษะชีวิต แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

ทักษะชีวิตของเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี พัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และสังคม พฤติกรรมสังคมทางบวก

ของเด็กปฐมวัย องค์ประกอบของทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายของทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย 

ทักษะชีวิตในวิถีประชาธิปไตยสำาหรับเด็กปฐมวัย การสร้างวินัยในตนเอง การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางอารมณ์ การเห็นคุณค่า 

และเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย คุณธรรม จริยธรรม

ในการอยู่ร่วมกัน ทักษะการแก้ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การปลูกฝังและสร้างเสริม 

ทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสื่อในการส่งเสริมทักษะชีวิตของ 

เด็กปฐมวัย การประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย

21009	 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Environment Management for Early Childhood Development

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและวิธีการในการจัดสภาพ 

  แวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. เพื่อให้สามารถนำาความรู้มาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3. เพื่อให้สามารถนำาความรู้มาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของ 

  เด็กปฐมวัย
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4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัด 

  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับเด็กปฐมวัย

5. เพื่อให้สามารถประเมินการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี  

ทางด้านร่างกาย-จิต-สังคม-จิตวิญญาณ แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความ 

ปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และความเสี่ยงที่จะทำาให้เด็กปฐมวัยได้รับอันตรายจากสภาพ

แวดล้อม บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับเด็กปฐมวัย 

การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21010	 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ	 (6	หน่วยกิต)

 Caring for Early Childhood with Special Needs

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาต ิสภาพ และปญัหาของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ 

  พิเศษ

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิและจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ทีม่ ี

  ความต้องการพิเศษ

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ม ี

  ความต้องการพิเศษ

5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

  ได้อย่างเหมาะสม

6. เพื่อให้มีความรู้และสามารถเข้าถึงแหล่งบริการและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ม ี

  ความต้องการพิเศษ

7. เพื่อให้สามารถใช้สื่อ กิจกรรมและเครื่องมือพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลเด็กที่มี 

  ความต้องการพิเศษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ ของการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษอายุแรกเกิดถึง 6 ปี 

ธรรมชาติ สภาพและปัญหาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการ

พเิศษ หลกัการและแนวคดิในการพฒันาเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การวเิคราะหข์อ้มลูและวนิจิฉยัเบือ้งตน้ 

คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและ

แนวทางการประเมินการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วิธีการในการพัฒนาเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษ สื่อ กิจกรรมและเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาและช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ แหล่งบริการและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอายุแรกเกิดถึง 6 ปี
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21223	 การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำาหรับเด็กปฐมวัย		 (6	หน่วยกิต)

 Education Management and Curriculum for Early Childhood 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย ความ

สัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียนกับชุมชน และการรณรงค์เพื่อเด็ก

3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

4.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของ 

ต่างประเทศและของประเทศไทย

5.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรปฐมวยัไปใชใ้นการจดัประสบการณ์

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

6.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย 

และการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

7.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อ

พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านการคิดและด้าน

ภาษา

8.  เพ่ือใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏิบตัทิีเ่หมาะสมกบัพฒันาการ และการประกนั

คุณภาพการศึกษาปฐมวัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย ความ

สัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน และการรณรงค์เพื่อเด็ก แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

ประเทศไทย การจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การนำาหลักสูตรปฐมวัยไปใช้ในการจัดประสบการณ์

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีการในการ

จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 

ด้านสังคม ด้านการคิด และด้านภาษา การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ การปฏิบัติการที่เหมาะสมกับ

พัฒนาการ การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยการจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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21328	 นวัตกรรม	สื่อ	และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Innovation, Media, and Technology in Early Childhood Education 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบันวตักรรม สือ่ และเทคโนโลยทีางการศกึษา

ปฐมวัย

2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้นวัตกรรม สื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 

ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

3.  เพื่อให้สามารถเลือกใช้ คัดสรร และประเมินนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรม

4.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเท่าทันกับสภาพปัญหาและความต้องการ

ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหป์ญัหาและอปุสรรคเกีย่วกบัการใชน้วตักรรม สือ่ และเทคโนโลยี

ทางการศึกษาปฐมวัย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
นวตักรรม สือ่ และเทคโนโลยทีางการศกึษาเพือ่การพฒันาเดก็ปฐมวยั ขอบขา่ยและประเภท

ของนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย การใช้นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาการประยุกต์ใช ้

ผลงานวจิยัเพือ่การพฒันานวตักรรม สือ่ และเทคโนโลยทีางการศกึษาปฐมวยั และหาคณุภาพ/ประสทิธภิาพ 

การเลือกใช้ คัดสรร และการประเมินนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อจากวัสดุพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ความต้องการใน

การใช้นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์

และลักษณะปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม สื่อ 

และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย
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21329	 การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย	อารมณ์-จิตใจ		 (6	หน่วยกิต)

	 และสังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย

 Provision of Experiences in Psychomotor 

 Emotion-Mind and Social for Early Childhood 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-

จิตใจ และสังคม สำาหรับเด็กปฐมวัย

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 

และสังคม และสามารถนำาความรู้มาใช้ออกแบบกิจกรรม สื่อ และสภาพแวดล้อมใน

การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม สำาหรับเด็กปฐมวัย

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ด้าน

ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำาหรับเด็กปฐมวัย

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ และสังคมของเด็กปฐมวัย

5.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ และสังคม สำาหรับเด็กปฐมวัย และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำางานกับเด็กปฐมวัยได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม สำาหรับ

เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม สำาหรับเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้ 

ผลการวิจัยเพื่อออกแบบกิจกรรม สื่อ และสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์- 

จิตใจ และสังคม สำาหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 

และสังคม สำาหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม

ของเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจและสังคม 

สำาหรับเด็กปฐมวัย
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21330	 การจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Experiences in Language for Early Childhood   

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานทางภาษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาที่เหมาะสำาหรับ

เด็กปฐมวัย และสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับ 

เด็กปฐมวัย

3.  เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรม สื่อ และสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้าน

ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์ด้าน

ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

5.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับ

เด็กปฐมวัย

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมสำาหรับเด็กปฐมวัย

7. เพื่อให้สามารถเลือกและใช้วรรณกรรมที่เหมาะสำาหรับเด็กปฐมวัย

8. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและจัดทำาหนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา	
ความรู้พื้นฐานทางภาษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ด้านภาษา

สำาหรบัเดก็ปฐมวยั ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การจดัประสบการณด์า้นภาษาของเดก็ปฐมวยั การจดัประสบการณ์

ด้านภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อออกแบบกิจกรรม สื่อ และสภาพแวดล้อมใน

การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับ 

เด็กปฐมวัย บทบาทของผู้เก่ียวข้องในการจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย แนวคิดเก่ียวกับ

วรรณกรรมสำาหรับเด็กปฐมวัย วรรณกรรมพื้นบ้านสำาหรับเด็กปฐมวัย วรรณกรรมสากลสำาหรับเด็ก

ปฐมวัย การเลือกและการใช้หนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและจัดทำาหนังสือสำาหรับเด็กปฐมวัย 

วรรณกรรมกบัปญัหาพฤตกิรรมเดก็ปฐมวยั รปูแบบการนำาเสนอวรรณกรรมสำาหรบัเดก็ปฐมวยัในสือ่มวลชน
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21331	 การจัดประสบการณ์ด้านการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย		 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Experiences in Thinking for Early Childhood 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย

2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสมอง การคิด และการเรียนรู้

สำาหรับเด็กปฐมวัย

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านการคิดและการเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย

4. เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดของเด็กปฐมวัย

5.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ด้านการคิดและการเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และสามารถนำาความรู้มาใช้ออกแบบกิจกรรม สื่อ และ

สภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ทางการคิดและการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย

6.  เพื่อให้สามารถประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านการคิด และการเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย

7.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์ด้านการคิด

และการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย และสามารถนำา

ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานกับเด็กปฐมวัยได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการคิด และการจัดประสบการณ์ด้านการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสมอง การคิด และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัด

ประสบการณ์ด้านการคิดและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยการจัดประสบการณ์ด้านการคิดและการเรียนรู้

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อออกแบบกิจกรรม สื่อ 

และสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ด้านการคิดและการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำาหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผลการจัดประสบการณ์ ด้านการคิด และการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์ด้านการคิดและการเรียนรู้

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย
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21426	 ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา		 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Early Childhood Education 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพงานของครูปฐมวัย สมรรถนะของครูปฐมวัย 

ทักษะและสมรรถนะการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเด็กปฐมวัย สังคม และ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย 

3.  เพื่อให้มีจิตวิญญาณครู มีคุณลักษณะของครูปฐมวัยที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก

ปฐมวัย ตระหนักในคุณธรรม จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครูของครูปฐมวัย

4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูปฐมวัย 

5.  เพื่อให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

6.  สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน วิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัยศึกษาใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจทางการศึกษาปฐมวัย สมรรถนะของครูปฐมวัย การพัฒนา 

ทักษะและสมรรถนะ การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเด็กปฐมวัย สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน  

การจัดการชั้นเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย การจัดการความรู้ คุณลักษณะของครูปฐมวัยที่ดี การเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่เด็กปฐมวัย การมีจิตวิญญาณครู การเสริมสร้างความตระหนักในคุณธรรม จรรยาบรรณ 

มาตรฐานวิชาชีพครูของครูปฐมวัย การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูปฐมวัย การคิดอย่างเป็นระบบ  

การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน การวิจัยใน 

ชั้นเรียนระดับปฐมวัยศึกษา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การทำางานร่วมกับผู้อื่น

22304	 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Guidance in Secondary Education

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการ ขอบข่ายของงานแนะแนว 

และหลักการบริหารงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายของงานแนะแนว ทั้งงานแนะแนวด้าน 

การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาการแนะแนวในระดับ

มัธยมศึกษา
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา จิตวิทยากับการแนะแนวใน

ระดับมัธยมศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา บริการศึกษาข้อมูลนักเรียน 

บริการสนเทศ บริการปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามและประเมินผลการแนะแนวใน

ระดับมัธยมศึกษา เครื่องมือแนะแนวที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี การจัด

กิจกรรมแนะแนวในคาบเรียน เครือข่ายการแนะแนว การวิจัยด้านการแนะแนวระดับมัธยมศึกษา และ

การพัฒนาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

24401	 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด	 (6	หน่วยกิต)

	 และประเมินผลการศึกษา

 Fundamental Psychology and  Sociology for 

 Educational Measurement and Evaluation

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่นำามาใช้ใน

การวัดและประเมินผลการศึกษา

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนรู้จัก

คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา 

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแนวคิด ทฤษฎี

ทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และรูปแบบการจัดการเรียนรู้

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการวัดทางจิตวิทยา

5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและรายงานผลการวัดทางจิตวิทยา 

6.  เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาในการออกแบบ

การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาและสังคมวิทยา พัฒนาการ 

ผู้เรียน การเรียนรู้ สติปัญญา ความถนัดและการคิด แรงจูงใจ การปรับพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม จริยธรรม 

บุคลิกภาพ และความแตกต่างของบุคคล ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห ์

คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา ทฤษฎีและวิธีการวัดทางจิตวิทยา การรายงานผลการวัดทางจิตวิทยา และ

การวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษาผู้เรียนกลุ่มต่างๆ
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24407	 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Educational Measurement 

 and Evaluation  

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมจริยธรรมของนักวัดผล

2. เพื่อฝึกทักษะในการบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา

3. เพือ่ฝกึทกัษะในการวดัและประเมนิผลดา้นพทุธพิสิยั ดา้นเจตพสิยั และดา้นทกัษะพสิยั

4. เพื่อฝึกทักษะการออกแบบการประเมินการสอนและประเมินโครงการทางการศึกษา

5. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการวางแผนพัฒนางาน การกำากับและนิเทศงาน

6.  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ผลการประเมินและสารสนเทศทางการศึกษา 

การวดัและประเมนิเพือ่พฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรยีนการสอน และประกนัคณุภาพ

การศึกษา

7. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านภาวะผู้นำา  และการทำางานเป็นทีม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมของนักวัดผล การบริหารงานการวัดและประเมินผล

การศึกษา การวัดและประเมินผลพุทธิพิสัย เจตพิสัยและทักษะพิสัย เทคนิคการเขียนข้อสอบ การวางแผน

และพัฒนางาน การกำากับและนิเทศงาน การประเมินการสอน หลักสูตรและโครงการทางการศึกษา การใช้

ผลการประเมินและสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน

การสอน และประกันคุณภาพการศึกษา ภาวะผู้นำา และการทำางานเป็นทีม

24411	 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย	 (6	หน่วยกิต)

 Development of Cognitive Measurement Instrument

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย

2. เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ 

  ความสามารถที่ต้องการวัด

3. เพื่อให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัยที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความสามารถ 

  ที่ต้องการวัด

4. เพือ่วเิคราะห ์ประเมนิ และปรบัปรงุคณุภาพของเครือ่งมอืวดัผลการเรยีนรูด้า้นพทุธพิสิยั 

  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5. เพื่อให้สามารถออกแบบรายงานผลการวัดด้านพุทธิพิสัยและนำาผลการวัดไปใช้ในการ 

  พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการการเรียนการสอนได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดด้านพุทธิพิสัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านพุทธิพิสัย มาตรวัดและ

ประเภทของเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย การวางแผนพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย การตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย การสร้างแบบทดสอบเขียนตอบ การสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ การ

สร้างแบบวัดการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน การสร้างแบบวัดความถนัด การสร้างแบบวัดเชาวน์ปัญญาและ

เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการวัดเชาวน์ปัญญา การใช้เครื่องมือและผลการวัดด้านพุทธิพิสัย การรายงาน

ผลการวัดด้านพุทธิพิสัย แบบวัดมาตรฐานด้านพุทธิพิสัย

24412	 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย	 (6	หน่วยกิต)

 Development of Affective and Psychomotor Instruments

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย

2. เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย

3. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและผลการวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัยในการพัฒนา 

  การเรียนการสอน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านเจตพิสัย

และทักษะพิสัย มาตรวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย การวางแผนพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและ

ทักษะพิสัย การพัฒนาแบบวัดความสนใจ แบบวัดความพึงพอใจ แบบวัดเจตคติ แบบวัดคุณลักษณะ  

แบบวัดทักษะปฏิบัติ แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบวัดสมรรถนะทางกาย การตรวจสอบคุณภาพ  

เครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย การใช้เครื่องมือวัดและผลการวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

24413	 การประเมินโครงการ	 (6	หน่วยกิต)

 Program Evaluation

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประเมินโครงการ

3. เพื่อให้สามารถประเมินโครงการได้

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินโครงการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับแผนงาน และโครงการ การพัฒนาแผนงานและโครงการ แนวคิดเกี่ยวกับ 

การประเมินโครงการ กระบวนการประเมินโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การออกแบบการประเมิน

โครงการ การเขยีนโครงการประเมนิ รปูแบบการประเมนิโครงการ การกำาหนดวตัถปุระสงคข์องการประเมนิ 

การกำาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินโครงการ การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลและ 
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การนำาเสนอผลการประเมนิโครงการ การเขยีนรายงานการประเมนิโครงการ การใชผ้ลการประเมนิโครงการ 

และการประเมินโครงการฝึกอบรม

24414	 การประเมินหลักสูตร	 (6	หน่วยกิต)

 Curriculum Evaluation

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประเมินหลักสูตร

3. เพื่อให้สามารถประเมินหลักสูตรได้

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินหลักสูตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  

การวิเคราะห์หลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและ 

นำาเสนอผลการประเมิน การเขียนรายงานการประเมิน การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การประเมิน 

หลกัสตูรรายวชิา การประเมนิหลกัสตูรทอ้งถิน่ การประเมนิหลกัสตูรฝกึอบรม การใชผ้ลการประเมนิหลกัสตูร 

การประเมินการนำาหลักสูตรไปใช้ การติดตามผลของหลักสูตร และการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร

24415	 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้	 (6	หน่วยกิต)

 Standard – Based Measurement and Evaluation

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้

2. เพื่อให้สามารถออกแบบการวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้

3. เพื่อให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมิน 

  มาตรฐานการเรียนรู้ได้

4. เพื่อให้สามารถประเมินและนำาผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ การกำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ การบูรณาการการประเมิน การสอน และการเรียนรู้  

การแปลงมาตรฐานสู่การสอนและการประเมิน การออกแบบการวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้  

การวิเคราะห์และจำาแนกมาตรฐานการเรียนรู้ ประเภทเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้  

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐาน การเสนอรูบริกและรายงานผล 

การเรียนรู้ การกำาหนดเกณฑ์ประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา การรายงานผลการเรียนรู้อิงมาตรฐานระดับ

ชั้นเรียน การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

อิงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับนานาชาติ การรายงานและการใช้ผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้
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24416	 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาและการประกัน	 (6	หน่วยกิต)

	 คุณภาพการศึกษา

 Educational Indicator and Quality Assurance

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางการศึกษา

2.  เพื่อให้สามารถพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

4.   เพื่อให้สามารถออกแบบและดำาเนินการงานประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับ

สถานศึกษาได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและประโยชน์ของตัวบ่งช้ีทางการศึกษา หลักการพัฒนาตัวบ่งช้ีทางการศึกษา 

การตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้ทางการศึกษา เทคนิคการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา ตัวอย่างของ

การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาของโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักการ แนวคิดสำาคัญของ

การประกันคุณภาพ แนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา การใช้ผลการประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

24418	 เทคนิคการเขียนข้อสอบ	 (6	หน่วยกิต)

 Item Writing Techniques

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ และหลักการสร้างข้อสอบแบบต่างๆ 

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวเทคนิคการเขียนข้อสอบแบบต่างๆ 

3. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการเขียนและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

4. เพื่อให้สามารถเขียนข้อสอบและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบที่เขียนด้วยเทคนิคต่างๆ ได ้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการเขียนข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ วิธีการระบุเนื้อหาของ

การพัฒนาแบบทดสอบ ประเภทและรูปแบบข้อสอบแบบต่างๆ หลักการและเทคนิคการเขียนข้อสอบแบบ

ต่างๆ การเขียนข้อสอบที่วัดความสามารถขั้นสูง การเขียนข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ การทบทวนและปรับ

แก้ข้อสอบ การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบแต่ละรูปแบบ การตรวจสอบความยุติธรรมของข้อสอบและแบบ

ทดสอบ และการเขยีนขอ้สอบวดัผลการเรยีนรูต้ามกลุม่สาระการเรยีนรู ้การฝกึปฏบิตักิารเขยีนขอ้สอบและ

ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบแบบต่างๆ
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24419	 การประเมินในชั้นเรียน	 (6	หน่วยกิต)

 Classroom Assessment 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินในชั้นเรียน

2.  เพื่อให้ออกแบบและดำาเนินการประเมินในชั้นเรียนได้

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินภาคปฏิบัติ

4.  เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ประเภทของการประเมินการศึกษา ความสัมพันธ์ของการประเมินในช้ันเรียนกับการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา แนวคิด หลักการของการประเมินในช้ันเรียน การวิเคราะห์มาตรฐานของหลักสูตร เทคนิค 

การประเมินในช้ันเรียน การออกแบบการประเมินในช้ันเรียน การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

วัดและประเมินในชั้นเรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แนวคิด หลักการของ 

การวัดภาคปฏิบัติ การประเมินภาคปฏิบัติในการจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน การวิเคราะห์งานเพ่ือการวัด

ภาคปฏิบัติ การออกแบบการวัดภาคปฏิบัติ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ  

กรณีตัวอย่างการประเมินในชั้นเรียน คุณภาพของการประเมินในชั้นเรียน การใช้คอมพิวเตอร์สำาหรับ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ

24420	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา	 	(6	หน่วยกิต)

 Computer Program for Educational Measurement  

 and Assessment  

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติสำาหรับงานวัดและประเมินผลการศึกษา

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา

3.   เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดและประเมินผลการศึกษาด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.   เพื่อให้มีความสามารถในการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดและประเมินผล 

การศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
สถิติที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการวัด

และประเมนิผลการศกึษา การใชค้อมพวิเตอรส์ำาหรบัการวเิคราะหส์ถติเิชงิบรรยาย ความสมัพนัธ ์การตรวจ

สอบคุณภาพเครื่องมือวัด การสร้างสเกล การใช้คอมพิวเตอร์สำาหรับการรายงานผลการวัดและประเมินผล

การศึกษา การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา
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24421	 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Research Methodologies for Educational Quality Improvement 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและประเภทของการวิจัย

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยประเภทต่างๆ

3.  เพื่อให้สามารถออกแบบและดำาเนินการวิจัยได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา หลักการออกแบบการวิจัย  

หลักการสืบค้นข้อมูลและการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สถิติสำาหรับการวิจัย การวิจัยเชิง 

ทดลอง การวิจัยก่ึงทดลอง การวิจัยสหสัมพันธ์ การวิจัยเชิงสำารวจ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมวิธี  

การวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการศึกษา การเขียนรายงานผลการวิจัย จรรยาบรรณ 

การวิจัย

25301	 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว	 (6	หน่วยกิต)

 Fundamental Psychology and Sociology for Guidance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนว

2.  เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่จะนำามาใช้

ประโยชน์ในการให้บริการแนะแนว

3.  เพื่อให้สามารถนำาผลการวิจัยทางจิตวิทยาและการแนะแนวมาใช้ประโยชน์ในการให้

บริการแนะแนว

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาสาขาต่างๆ กับการแนะแนว 

จิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนว พัฒนาการมนุษย์ การรับรู้ อัตมโนทัศน์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ 

ความต้องการและแรงขับ สติปัญญาและการรู้คิด ความเชื่อและค่านิยม เจตคติ มนุษยสัมพันธ์ สังคมและ

พฤติกรรมของคนในสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัว การเรียนรู้และการปรับพฤติกรรม พื้นฐาน

ทางจิตวิทยาในการปรึกษา การวิจัยทางจิตวิทยาและการแนะแนว
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25302	 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Principles and Systems of School Guidance

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 

การแนะแนว

2.   เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพการแนะแนว และสามารถศึกษา

ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

3.   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดงานและกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อ 

ส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัว-สังคมของผู้รับบริการ

4.   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการจัดการทรัพยากร การจัดระบบสารสนเทศ 

การประสานงานและการสร้างเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์งานแนะแนวของ 

สถานศึกษา

5.   เพือ่ใหส้ามารถคดิคน้ขอ้เทจ็จรงิและทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิ และการประกนั

คุณภาพ

6.   เพื่อให้มีทักษะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำาไปพัฒนางานแนะแนวได้อย่าง

สร้างสรรค์

7.   เพ่ือให้มีภาวะผู้นำาและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

มีทักษะการทำางานเป็นทีม และทักษะการประสานงานกับบุคคลกลุ่มในระดับต่างๆ

8.   เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหา การจัดการความรู้ และการใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา มาตรฐานและหลักสูตร 

การศึกษากับการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา การจัดการ

ทรพัยากรเพือ่การแนะแนวในสถานศึกษา การจดัระบบสารสนเทศการแนะแนวในสถานศึกษา การประสาน

งานและการสร้างเครือข่ายงานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชน การประชาสัมพันธ์งานแนะแนวของ

สถานศกึษา เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือการแนะแนวในสถานศกึษา การจดังานแนะแนวของสถานศกึษา

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาของผู้รับบริการ การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการด้านอาชีพของผู้รับบริการ การจัดงานแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน 

ส่วนตัวและสังคมผู้รับบริการ การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้าน

ส่วนตัว-สังคม การวิเคราะห์งานและประเมินงานแนะแนวในสถานศึกษา การประกันคุณภาพและ 

การจัดการความรู้งานแนะแนวในสถานศึกษา ปัญหาและการพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

ด้านการบริหาร ด้านการบริการและด้านวิชาการ
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25303	 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต	 (6	หน่วยกิต)
 Guidance and the Quality of Life
	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.  เพ่ือให้สามารถนำาความรู้เก่ียวกับการวางแผนการศึกษา อาชีพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต   

ทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมสำาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.  เพื่อให้สามารถนำากระบวนการจัดบริการแนะแนวช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นประชากร

ที่มีคุณภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา	
แนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การวางแผนการศึกษากับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต การวางแผนอาชีพ สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความซื่อสัตย์และความมีวินัยใน

ตนเอง คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ทักษะชีวิต การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์

ประชาธิปไตย บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาและวัฒนธรรม สังคมและ

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

25304	 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Guidance in Elementary Education

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ความหมาย ความสำาคัญ จุดมุ่งหมาย 

ขอบข่ายของการจัดบริการแนะแนวในระดับประถมศึกษา

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวในระดับ

ประถมศึกษา

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการใช้กิจกรรมและเครื่องมือเพื่อการแนะแนวใน 

ระดับประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสม

4.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ บทบาท และขอบข่ายของการบริหารงานแนะแนว

ในระดับประถมศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ปรัชญา ความหมาย ความสำาคัญ จุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของการแนะแนวในระดับประถม

ศึกษา จิตวิทยาสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในระดับประถมศึกษา บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

บริการสนเทศ บริการปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามและประเมินการแนะแนวในระดับ

ประถมศึกษา การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม การแนะแนวด้านการศึกษา การแนะแนวด้านอาชีพ 

กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว การบริหารงานแนะแนว บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา สภาพที่พึงประสงค์ สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มการแนะแนวของ

สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา
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25405	 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น	 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to Techniques of Counseling

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้หลักการเบื้องต้นของการให้บริการปรึกษาในงานแนะแนว

2.  เพื่อให้สามารถใช้ทักษะพื้นฐานของการให้บริการปรึกษา และใช้เทคนิคตามทฤษฎี 

การปรึกษาสำาหรับการให้บริการปรึกษาได้อย่างถูกต้อง

3.  เพือ่ใหส้ามารถใหบ้รกิารปรกึษาเปน็รายบคุคลและเปน็กลุม่ รวมทัง้การใหบ้รกิารปรกึษา

ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้สามารถประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาได ้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การให้บริการปรึกษาในงานแนะแนว ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษา ทักษะพื้นฐานของ 

การให้บริการปรึกษา การให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล การให้บริการปรึกษาเป็นกลุ่ม การให้บริการ

ปรึกษาครอบครัว การประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาและกรณีตัวอย่างการให้บริการปรึกษา

25406	 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว	 (6	หน่วยกิต)

 Guidance Activities and Instruments

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ สำาหรับการแนะแนว

2. เพ่ือใหส้ามารถเลือกใชก้จิกรรมและเครือ่งมอืตา่งๆ สำาหรบัการแนะแนวไดอ้ยา่งเหมาะสม

3. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ ขอบข่าย ประเภท และหลักการจัดกิจกรรมแนะแนวและการใช้

เครื่องมือแนะแนว  กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อการรู้จักตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การส่งเสริม

การทำางานเป็นทีม การส่งเสริมการบำาเพ็ญประโยชน์ การสำารวจความสนใจในอาชีพ การสำารวจความถนัด

ในอาชีพ การส่งเสริมเจตคติที่ดีต่ออาชีพ การเลือกแผนการเรียน การเลือกศึกษาต่อ การส่งเสริมการเรียน 

การนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว การประเมินและวิจัย

กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
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25408	 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น	 (6	หน่วยกิต)
 Child and Adolescent Psychology

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อเด็กและวัยรุ่น

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างของเด็กและวัยรุ่นด้านร่างกายสติปัญญา 

อารมณ์ และสังคม  

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหา

ของเด็กและวัยรุ่นด้วยบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัจติวทิยาเดก็และวยัรุน่ พฒันาการเดก็และวยัรุน่ทางดา้นรา่งกาย 

สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเด็กและวัยรุ่น กระบวนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของ

เด็กและวัยรุ่น ทฤษฎีการเรียนรู้กับพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น กระบวนการเรียนรู้กับพฤติกรรมของเด็ก

และวัยรุ่น สังคมโรงเรียนกับการศึกษาของเด็กและวัยรุ่น ผู้ปกครองและชุมชนกับการศึกษาของเด็กและ

วัยรุ่น ปัญหาของเด็กและวัยรุ่นและแนวทางแก้ไขด้วยบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การ

ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในเด็กและ 

วัยรุ่น การสร้างแรงจูงใจและการสร้างวินัยในตนเองของเด็กและวัยรุ่น

25409	 จิตวิทยาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ	 (6	หน่วยกิต)
 Psychology for Special Learners

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนลักษณะพิเศษ  

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อวินิจฉัยเบื้องต้น

เกี่ยวกับธรรมชาติผู้เรียนลักษณะพิเศษ

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดูแลช่วยเหลือแก่ผู้เรียนลักษณะพิเศษ

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจดักจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับผู้เรียนลักษณะพิเศษ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อวินิจฉัยเบื้องต้น

เกี่ยวกับธรรมชาติผู้เรียนลักษณะพิเศษ สภาพและปัญหาของผู้เรียนลักษณะพิเศษ เครื่องมือและการใช้

เครือ่งมอืเพือ่จำาแนกประเภทของผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ ผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ

ทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย การพดูและภาษา การไดย้นิ การมองเหน็ สตปิญัญา ระบบประสาทบางชนดิ 

ภาวะบกพรอ่งทางสตปิญัญา บคุลกิภาพผดิปกต ิปญัหาทางพฤตกิรรม และผูเ้รยีนกลุม่ปญัญาเลศิ สาเหตทุี่

ทำาใหเ้กดิผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ จติวทิยาการเรยีนการสอนสำาหรบัผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ สือ่และวธิกีารจดัการ 

เรียนรู้สำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ คุณสมบัติและบทบาทของผู้ให้การดูแลช่วยเหลือแก่ผู้เรียนลักษณะ

พิเศษ
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25410	 พื้นฐานการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Research Foundation for Guidance and Psychological Counseling

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยา

2.  เพ่ือให้สามารถนำาความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจิตวิทยาได้

3. เพื่อให้มีจรรยาบรรณในการวิจัยเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การวิจัยเชิง

ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมผสาน  กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย สถิติพื้นฐานเพื่อ

การวิจัย การวิจัยในงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การวิจัยแบบโครงงาน การวิจัยในชั้นเรียน 

การนำาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย จรรยาบรรณในฐานะนักวิจัยและผู้ใช้งานวิจัยทางการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25411	 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling 

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดบริการแนะแนวและ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง 

2.  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดระบบการแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และการสร้างเครือข่ายการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

3.  เพื่อศึกษาและเข้าใจปัญหาการจัดบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้งด้าน

กระบวนการ วิธีการจัดบริการแนะแนวและแนวทางแก้ปัญหา

4.  เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และการเป็นครู

แนะแนวและผู้ให้การปรึกษา

5. เพื่อให้มีทักษะในการจัดบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในโรงเรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาสู่ภาค

ปฏิบัติในฐานะวิชาชีพชั้นสูง บุคลากรแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับการพัฒนาตนเอง การจัด

ระบบการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การประชาสมัพนัธ ์การประสานงาน และการสรา้งเครอืขา่ย

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การแนะแนวดา้นการศกึษา  การแนะแนวดา้นอาชพี การแนะแนว

ด้านส่วนตัวและสังคม นักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษากับการสร้างเครื่องมือแนะแนว ครูแนะแนวและ 
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ผู้ให้การปรึกษากับการจัดกิจกรรมแนะแนวในคาบเรียน ทักษะการให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล  ทักษะ

การให้บริการปรึกษาแบบกลุ่ม บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำาของบุคลากรแนะแนวและผู้ให้การปรึกษา คุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของบุคลากรแนะแนวและผู้ให้การปรึกษา

26301	 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Lifelong Education and Nonformal Education

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา

ตลอดชีวิตกับการศึกษาประเภทต่างๆ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ 

การศกึษาตามอธัยาศยั) ความสมัพนัธร์ะหวา่งการศกึษาตลอดชวีติกบัการพฒันาบคุคล

และสังคม

2.  เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย สภาพปัจจุบัน ปัญหา

และแนวโน้มในอนาคต

3.  เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิวัฒนาการและความสำาคัญของ         

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 

สภาพปัจจุบัน และปัญหาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเมืองและชนบท การศึกษานอก

ระบบเปรียบเทียบ และแนวโน้มของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ในอนาคต

4.  เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโน้ม

ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสามารถเสนอแนวทางในการ

พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่สง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต องค์ประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต ความสำาคัญ

ของการศึกษาตลอดชีวิต วิธีการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย 

โครงสร้างระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน สภาพปัจจุบันและปัญหาของการศึกษาไทย การศึกษากับการ

พัฒนาหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง วิวัฒนาการการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย  สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ความ

สัมพันธ์ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทและกิจกรรม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงานที่จัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัในสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท การศกึษานอกระบบเปรยีบเทยีบ แนวโนม้ของการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยัในอนาคตแนวทางการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่

ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
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26302	 การจัดการการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Nonformal Education Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การจัดทำา โครงการให้สอดคล้องกับ

สภาพความรู้ของชุมชนและคำานึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของชุมชน

2.  เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของโครงการการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการจัดทำาแผนและ

โครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัโดยประยกุตค์วามรู ้การสบืคน้ 

รวบรวมสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาได้เหมาะสมกับสถานการณ์

3.  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการและบริหารงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารบุคลากร ธุรการ การเงิน วัสดุและอาคารสถานที่โดย

ยึดหลักการเป็นผู้นำาและผู้ร่วมทีมทำางานที่ดีมีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ

4.  เพือ่พฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรการศกึษานอกระบบและการ 

ศึกษาตามอัธยาศัย การนิเทศ การติดตามผล การประเมินผล การวิจัย การประสานงาน  

และการประชาสมัพนัธง์านการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั บนพืน้ฐาน

ของการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหาโดยเลือกและประยุกต์เทคนิค

วิธีทางสถิติและคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักและแนวคิดในการวางแผนจัดการศึกษาที่สัมพันธ์กับพื้นฐานของมนุษย์และความ

ต้องการของชุมชน ลักษณะเฉพาะของโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กระบวนการจัดทำาแผนและโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บทบาทของรัฐที่ 

เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ระบบบริหารราชการแผ่นดิน) การศึกษาสภาพ

ความต้องการของชุมชนเพื่อวางแผนการจัดทำาโครงการการศึกษานอกระบบ การบริหารโครงการศึกษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การบรหิารบคุลากรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

การบริหารธุรการ การเงิน วัสดุ และอาคารสถานที่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย การนิเทศงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การติดตามผล การประเมินผล 

การวิจัยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การกระจายอำานาจการบริหารงานนอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กรณีตัวอย่าง) การประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (กรณีตัวอย่าง) การจัดแหล่งบริการข่าวสารข้อมูลและคำาแนะนำาปรึกษาทางด้านการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การประชาสัมพันธ์ งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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26403	 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Community Resources for Nonformal Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ และประเภทของแหล่งวิทยาการ 

  ในชมุชน สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประมวลผล แปลความหมายและนำาเสนอขอ้มลูได้

2. เพือ่พฒันาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหแ์ละสำารวจแหลง่วทิยาการในชมุชน  

  การวางแผนและพัฒนาแหล่งวิทยาการในชุมชน การบริหารและการประสานงาน 

  เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการในชุมชน เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและ 

  การศึกษาตามอัธยาศัย โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของชุมชน

3.  เพือ่พฒันาความรูแ้ละความสามารถในการจดัและการใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการ

ชุมชนประเภทต่างๆ เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เหมาะกับ

ชุมชน โดยเป็นทั้งผู้นำาและผู้ร่วมทีมงานที่ดี

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ลักษณะ และประเภทของแหล่งวิทยาการในชุมชน การใช้ประโยชน์แหล่ง

วิทยาการในชุมชนเพื่อจัดการศึกษา การสำารวจและวิเคราะห์แหล่งวิทยาการในชุมชน การวางแผนและ

พัฒนาแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหาร

และประสานงานเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการในชุมชน การจัดห้องสมุดประชาชน การจัดที่อ่าน

หนังสือประจำาหมู่บ้าน การจัดนิทรรศการประจำาที่และเคลื่อนที่ การจัดพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์  

สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  

การจัดอุทยานการศึกษา การจัดแหล่งวิทยาการและข่าวสารข้อมูลในชุมชน ภูมิปัญญาและเทคโนโลย ี

พื้นบ้าน การใช้ทรัพยากรบุคคลในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันได้แก่ บุคคล

ที่มีความรู้และประสบการณ์ การใช้วัด ศาสนสถานและโบราณวัตถุในการจัดการศึกษานอกระบบและ 

การศกึษาตามอธัยาศยั การใชป้ระโยชนจ์ากสถานประกอบการและแหลง่ประกอบการธรุกจิ สภาพปจัจบุนั

และปัญหาการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน การจัดการความรู้แหล่งวิทยาการในชุมชน

26404	 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม	 (6	หน่วยกิต)

 Learning Principles and Training Techniques

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการในวัยต่างๆ จิตวิทยาการเรียนรู้ 

  ธรรมชาติและความต้องการ วิธีการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจสำาหรับ 

  ผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน

2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการสอนอ่าน สอนเขียน การฝึกอบรมวิชาชีพ 

  การจัดกลุ่มสนใจแก่ผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน



หลักสูตรการศึกษา136

3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ 

4. เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถในการเปน็วทิยากรการฝกึอบรมในรปูแบบตา่งๆ สำาหรบั 

  ผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
พัฒนาการในวัยต่างๆ ของผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้

จิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนการสอนผู้อยู่นอกระบบ การสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมการเรียนรู้สำาหรับผู้อยู่

นอกระบบ ธรรมชาตแิละความตอ้งการในการเรยีนรูร้วมทัง้ปญัหาเฉพาะของผูอ้ยูน่อกระบบ ความตอ้งการ

บริการข่าวสารข้อมูลและคำาแนะนำาบริการของผู้อยู่นอกระบบ การสอนอ่าน-เขียนสำาหรับผู้อยู่นอกระบบ  

การเป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่ผู้อยู่นอกระบบ การฝึกวิชาชีพระยะสั้น ระยะยาวแก่ผู้อยู่นอกระบบ การจัด 

กลุ่มสนใจ การประชุมกลุ่มย่อย การจัดประชุมสัมมนา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การจัดทำาโครงการ 

ฝึกอบรม หลักการพูดต่อที่ประชุมและชุมชน

26405	 การศึกษาทางไกล	 (6	หน่วยกิต)

 Distance Education

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระบบ  และโครงสร้างของการ

ศึกษาทางไกล  วิวัฒนาการการศึกษาทางไกลและความสำาคัญของการศึกษาทางไกล

2.  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกล สื่อกับ         

การศึกษาทางไกล กระบวนการจัดการเรียนการสอน บริการสนับสนุนการเรียนการสอน

และการวัดประเมินผลในระบบการศึกษาทางไกล

3.  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการวางแผน การจัดระบบ การจัดองค์กร และการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อประเภทต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและหลักการของการศึกษาระบบเปิดและการศึกษาทางไกล พัฒนาการของ

การศึกษาทางไกล ความสำาคัญของการศึกษาทางไกลกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ การจัดการ

ศึกษาทางไกล กระบวนการเรียนการสอนทางไกล โครงสร้างทางวิชาการของการศึกษาทางไกล การพัฒนา 

หลักสูตรการศึกษาทางไกล การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนการศึกษาทางไกล การบริการสนับสนุน 

การเรียนในระบบการศึกษาทางไกล การติดตาม การวัดและการประเมินผลการศึกษาทางไกล การควบคุม

คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทางไกล สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาทางไกลในประเทศไทย  

การศกึษาทางไกลในประเทศตา่งๆ การวจิยัเกีย่วกบัการศกึษาทางไกล และแนวโนม้ของการศกึษาทางไกล
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26406	 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Nonformal Educational Media Development and Application

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสื่อการศึกษา และการจัดระบบสื่อกับ 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญและหลักการในการใช้สื่อสำาหรับ 

  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดระบบ การออกแบบ การผลิต การปรับปรุง  

  การประยุกต์ และการพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ประเภทต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบสื่อการศึกษา การจัดระบบสื่อกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

การออกแบบระบบสื่อการศึกษานอกระบบ การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย การผลิตสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิตและการใช้สื่อ

ประเภทวัสดุ และสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิตและการใช ้

สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

การผลติและการใชส้ือ่สิง่พมิพเ์พือ่จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การผลติและการใช ้

สื่อพื้นบ้านเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิตและการใช้สื่อเทปเสียงเพื่อ

จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การผลติและใชส้ือ่วดีทิศันเ์พือ่จดัการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยั การจดัและการใชน้ทิรรศการและการจดัแสดงเพือ่จดัการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั การผลติและการใชส้ือ่คอมพวิเตอรเ์พือ่จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย การผลิตและการใช้สื่อประสมเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิต

และการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้สื่อเพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชน

26407	 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Nonformal Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดและเทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษา 

  นอกระบบในพื้นที่

2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ การจัดการ และการรู้จักแก้ปัญหา 

  และตัดสินใจอย่างมีระบบและแบบแผน

3. เพื่อส่งเสริมการนำาหลักการและวิธีการของมนุษยสัมพันธ์และกลุ่มสัมพันธ์ ตลอดจน 

  ความสัมพันธ์กับชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
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4. เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน

5. เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมและสำานึกในจรรยาวิชาชีพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ประยุกต์หลักการและทฤษฎีการศึกษาและการศึกษานอกระบบมาสู่ภาคปฏิบัติโดย 

การจัดการศึกษาแบบเข้ม และฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานการศึกษานอกระบบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

ของบุคลากรการศึกษานอกระบบในด้านการวางแผนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เทคนิคและกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทต่างๆ 

ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การ

ต่างๆ การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการชุมชน การให้ความรู้และการอบรมกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ

ต่างๆ กรณีศึกษาและสถานการณ์จำาลอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการเป็น

ผู้นำาที่มีความสำานึกในการทำางานเพื่อชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

26408	 การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงาน	 (6	หน่วยกิต)

	 เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้	

 Lifelong Education for Youth and Labour for Learning Society  

		 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการศึกษา 

ตลอดชวีติ สงัคมแหง่การเรยีนรู ้และกฎหมายสง่เสรมิการศกึษาของเยาวชนและแรงงาน

2.  เพือ่พฒันาความสามารถในการประยกุตใ์ชห้ลกัการ แนวคดิ การศกึษาตลอดชวีติ สงัคม

แห่งการเรียนรู้ และกฎหมายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ช่วงการเปลี่ยนผ่านช่วงวัย

เยาวชนสู่วัยแรงงานที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

และแรงงาน

3.  เพือ่พฒันาการจดัระบบฐานขอ้มลู สือ่และแหลง่เรยีนรูร้วมทัง้การสรา้งเครอืขา่ยสำาหรบั

พัฒนา เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงาน

4.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

สำาหรับเยาวชนและแรงงาน และแนวโน้มการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชน

และแรงงานเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงาน นโยบายการพัฒนาเยาวชนและ

แรงงานของประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงานเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณลักษณะของ

เยาวชนและแรงงานในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างค่านิยมการมีงานทำาให้กับ

เยาวชนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้ช่วงการเปลี่ยนผ่านช่วงวัยเยาวชนสู่วัยแรงงาน 

ทีม่คีณุภาพในศตวรรษที ่21 การพฒันาคณุภาพชวีติใหแ้กก่ลุม่เปา้หมายเยาวชนและแรงงานภายใตส้งัคม
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แห่งการเรียนรู้ การศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงานในกลุ่มประชาคม

อาเซียน  สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงาน การจัดระบบฐาน

ข้อมูลสำาหรับพัฒนาเยาวชนและแรงงานในประเทศ การสร้างเครือข่ายพัฒนาเยาวชนและแรงงานเพื่อ

สังคมแห่งการเรียนรู้ หน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงาน ปัญหา

และข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงาน แนวโน้มการจัดการศึกษา 

ตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและแรงงานเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้

26409	 การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		 (6	หน่วยกิต)

 Lifelong Education for Human Resource Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แนวคิด

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และแนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน รูปแบบ วิธีการ ตลอดจนแนวโน้มใน

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.  เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูใ้นดา้นการศกึษาตลอดชวีติเพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุยใ์นดา้น

การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากสถานศึกษา 

การฝึกอบรมและการศึกษาทางไกล

4.  เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัแนวทางการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์

สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

5.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิเกีย่วกบัการศกึษาตลอดชวีติ แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ภารกจิเชงิ

พัฒนาการของบุคคลแต่ละช่วงวัย ทักษะการเรียนรู้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสภาพแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในระบบ การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ด้วยการศึกษานอกระบบ วิธีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาแบบ 

เผชิญหน้า วิธีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาแบบทางไกล  การใช้เทคโนโลยี

และการสือ่สารเพือ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์แหลง่วทิยาการเพือ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์การจดัการ

ศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน สภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะใน 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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26410	 การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับสตรีและผู้สูงอายุ		 (6	หน่วยกิต)

 Lifelong Education for Woman and the Elderly

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และหลักการในการศึกษาตลอดชีวิต และการ

ศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับสตรีและผู้สูงอายุ

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา การรับการศึกษา และแนวทางการจัด 

การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับสตรี

3.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา การรับการศึกษา และแนวทางการจัด 

การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับผู้สูงอายุ

4.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้และเสนอแนวทางเกี่ยวกับบทบาทของสตรี

และบทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

	 คำาอธิบายชุดวิชา
สตรีในสังคมโลก สตรีกับการศึกษาตลอดชีวิต สภาพสตรีในสังคมไทย สภาพและปัญหา

การรับการศึกษาของสตรี สภาพและปัญหาการรับการศึกษาของสตรีในสังคมไทย แนวทางการจัดการ

ศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับสตรี บทบาทของสตรีในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ผู้สูงอายุในสังคมโลก  

ผู้สูงอายุกับการศึกษาตลอดชีวิต สภาพผู้สูงอายุในสังคมไทย สภาพและปัญหาการรับการศึกษาของ 

ผู้สูงอายุ แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับผู้สูงอายุ บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริม 

การศึกษาตลอดชีวิต

26411	 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน	 (6	หน่วยกิต)

 Education and Community Development

	 วัตถุประสงค์
1.  ศกึษาเกีย่วกบั ความหมาย ความสำาคญัและองคป์ระกอบของคณุภาพชวีติของประชากร

และชุมชน

2.  เพ่ือใหผู้เ้รียนเห็นความสำาคญัของการศึกษาตอ่การพัฒนาชุมชน ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั

ชุมชน  

3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีีและแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วักับการพฒันาชมุชน ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทฤษฎใีหม่

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

4.  เพื่อศึกษาบทบาทของสถาบันการศึกษาและพหุภาคีอื่นๆ ในการพัฒนาชุมชนใน

ประเทศไทย
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำาคัญและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของประชากร

และชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

ความสำาคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาชุมชน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน แนวคิดทฤษฎีและแนวทาง

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฎีใหม่และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บทบาทของสถาบันการศึกษาและพหุภาคีอื่นๆ  

ในการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย และทิศทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

27101	 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)
 Equipment in Educational Technology and Communications
	 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และอุปกรณ์

สื่อสารเพื่อการศึกษา

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อการศึกษา และอุปกรณ์

ในห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษา

4.  เพ่ือใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคิดการนำาอปุกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพวิเตอร ์

และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 

5.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

6.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และแนวโน้มของอุปกรณ์เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาครอบคลุม ความรู้เบื้องต้น 

เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน อุปกรณ์สื่อสาร

เพื่อการศึกษา  อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อการศึกษา อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษา การนำา

อุปกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการศึกษา การออกแบบและผลิต

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และนวัตกรรม และแนวโน้มของอุปกรณ์เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา
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27102	 เทคโนโลยีทางการสอน	 (6	หน่วยกิต)
 Instructional Technology
	 วัตถุประสงค์

1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานในเรือ่งเทคโนโลยกีบัการสอน การสอนในฐานะระบบ 

และกระบวนการสื่อสารในการสอน

2.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียนและครู และวิธีการสอนนำามาใช้

ให้เหมาะในสถานการณ์จริง

3. เพื่อให้สามารถออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการสอน

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน และ 

การประเมินการเรียนการสอน

5.  เพื่อให้มีทักษะในเรื่องการค้นคว้างานวิจัยทางเทคโนโลยีการสอน

6.  เพื่อให้คาดการณ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการสอนที่จะเกิดขึ้น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควรนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน การมีความรู้ความ

เข้าใจปัญหาและสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน ขอบข่ายและบทบาทของเทคโนโลยีการสอน ความ

สมัพนัธข์องการสอนกบัระบบ การใชก้ระบวนการสือ่สารในการสอน การศกึษาพฤตกิรรมการเรยีนการสอน 

การกำาหนดวิธีการสอนให้เหมาะกับเนื้อหาสาระ การออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการสอน รวมถึงการจัดสภาพ

แวดลอ้มการเรยีนการสอน การจดัการเรยีนการสอน และการประเมนิการเรยีนการสอน การนำากระบวนการ

วิจัยทางเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน การศึกษานวัตกรรมในการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

เพื่อนำามาประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพการศึกษาของสังคมไทย

27103	 สื่อการศึกษาพัฒนสรร	 (6	หน่วยกิต)

 Creative and Appropriate Educational Media

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดสื่อการศึกษาพัฒนสรร

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดพื้นฐานของชุดการสอนแต่ละ

ประเภท และสามารถผลิตชุดการสอนได้เหมาะกับบริบทกับการนำาไปใช้ในการสอน

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการนำาสื่อพื้นบ้านมาใช้ในการสอน

4. เพื่อให้สามารถเลือกสื่อไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ นำาไปใช้ทางการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การเลือกสรรสื่อต่างๆ มาดัดแปลงสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นสื่อการศึกษาที่เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ ประสบการณ์ และคุณค่าทางการศึกษา ซึ่งเริ่มจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องสื่อการศึกษา

พัฒนสรร ประเภทของชุดการสอนที่เรียนเป็นกลุ่ม ได้แก่ ชุดการสอนแบบบรรยาย ชุดการสอนแบบกลุ่ม
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กิจกรรม ชุดการสอนที่เรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่ ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการสอนทางไกล ชุดการสอน

ทางวิทยุและโทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ ชุดการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ชุดการสอน

แบบผสมผสาน ชุดการสอนอิงสื่อสังคม เหมาะกับสภาพสังคมที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนศึกษา

ถึงสื่อตามวิถีไทย ครอบคลุม สื่อพื้นบ้านเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การแสดงออก ภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นให้

สามารถประยุกต์สื่อพื้นบ้านมาใช้เพื่อการศึกษา และคาดการณ์ในอนาคตทัศน์ของสื่อการศึกษา

27104	 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Radio and Television in Education

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแพร่เสียงและแพร่ภาพและการนำาไปใช้ให้

เหมาะกับสภาพสังคมการเรียนรู้

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

เพื่อการศึกษา เพื่อนำามาใช้ในการเรียนการสอนได้

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้รายการวิทยุกระจายเสียงและ 

วิทยุโทรทัศน์และวัสดุบันทึกเสียงและบันทึกภาพเพื่อการศึกษาได้

4. เพื่อสามารถผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา
เทคโนโลยีแพร่เสียงและภาพได้พัฒนาอย่างรวดเร็วมีผลทำาให้ระบบและรูปแบบการ 

แพร่เสียงและภาพเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ควรศึกษาส่วนที่เป็นระบบการแพร่เสียงและแพร่ภาพที่เหมาะ

กับสภาพสังคมที่เป็นสังคมการเรียนรู้ การนำาเสนอและกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ

รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อนำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเฉพาะ

ทางการเขียนบท การผลิต การลำาดับภาพและเสียง

27112	 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Administration of Educational Media Center

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองค์กร และการบริหาร

และการจัดการองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2.  เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะในการบริหารบุคลากร งบประมาณ สารสนเทศและเครือข่าย

สื่อสารและโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำานวยความสะดวกอย่างครบวงจร

3.  เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดอาคารสถานที่ และจัดการสภาพแวดล้อมใน

การทำางานและการให้บริการ

4.  เพื่อให้ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้เหมาะสมกับ

บริบทของสังคมปัจจุบัน
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อเป็น

พื้นฐานสู่การบริหารและการจัดองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้บริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคำานึงในด้านการตลาดเพื่อการผลิตและจัดหาสื่อ บริหารบุคลากร บริหาร

งบประมาณ บริหารสารสนเทศและบริหารเครือข่ายสื่อสาร รวมถึงการบริหารอาคารสถานที่และจัด

สภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางานและให้บริการตลอดจนการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน  

เครื่องมือ และสิ่งอำานวยความสะดวก เพื่อการรองรับการให้บริการและมุ่งประเมินและพัฒนาองค์กรด้วย

การวิจัยในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา อีกทั้งศึกษารายกรณีองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา

27113	 การผลิตและการใช้สื่อการสอน		 (6	หน่วยกิต)

 Production and Utilization of Instructional Media

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการสอน

2. เพื่อให้สามารถจัดระบบการผลิตและการใช้สื่อการสอน

3.  เพื่อให้สามารถผลิตสื่อการสอน ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวัสดุบันทึกเสียง สื่อวัสดุบันทึก

ภาพ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมในรูปบทเรียน

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ

5. เพื่อให้สามารถสร้างแบบประเมินการผลิตและการใช้สื่อการสอนได้

6. เพือ่ใหต้ระหนกัและเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมในการผลติและการใชส้ือ่การสอน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาแนวคิดของการผลิตและการใช้สื่อการสอน รวมทั้งการจัดระบบการผลิตและ

การใช้สื่อการสอน การผลิตและการใช้สื่อการสอนแต่ละประเภท ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวัสดุบันทึกเสียง 

สื่อวัสดุบันทึกภาพ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมในรูปบทเรียน การนำาสื่อที่ผลิตมาแปรเปลี่ยนรูปเป็น

ระบบดิจิทัลและการเผยแพร่สื่อผ่านช่องทาง ตลอดจนการประเมินการผลิตและการใช้สื่อการสอน อีกทั้ง

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตและการใช้สื่อการสอน

27114	 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา		 (6	หน่วยกิต)

 Information Technology and Computer for Education

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษา

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร

เพื่อการศึกษา



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 145

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

ศึกษา

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนนิเมชั่น มัลติมีเดีย 

และเพื่อการศึกษา

5.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์สำาหรับการเรียนการสอน

บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันวตักรรม และแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาครอบคลุม ความรู้ 

เบือ้งตน้เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยี

การสื่อสารเพื่อการศึกษา การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์

กราฟิก แอนนิเมชั่น และมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรมประยุกต์สำาหรับการเรียนการสอนบน 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม และแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 

การศึกษา

27115	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการฝึกอบรม	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Technology and Communication for Training

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการฝึกอบรม

2. เพื่อให้สามารถเขียนโครงการฝึกอบรมให้เหมาะกับวิธีการในการฝึกอบรมได้

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม

4.  เพื่อคาดการณ์ถึงปัญหาและอุปสรรค และแนวโน้มของวิธีการและสื่อที่ใช้ในการ 

ฝึกอบรม

5.  เพือ่ใหน้ำาความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารฝกึอบรมและสือ่ทีใ่ชใ้นการฝกึอบรมไปใชใ้นการพฒันา

บุคลากรในองค์กรของตน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดของการฝึกอบรม การเขียนโครงการฝึกอบรม และการจัดการฝึกอบรมโดยมีการจัด

ระบบและออกแบบระบบให้การฝึกอบรมดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้วิธีการฝึกอบรมและ

สื่อที่เหมาะสมกับรูปแบบของการฝึกอบรมที่ยึดวิทยากรเป็นศูนย์กลาง ยึดผู้รับการอบรมเป็นศูนย์กลาง 

และยึดสื่อเป็นศูนย์กลาง การศึกษาปัญหาและอุปสรรค และแนวโน้มที่เกี่ยวกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการ

ฝึกอบรมเพื่อประยุกต์การฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
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27116	 การวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Fundamental Educational Technology 

 and Communications

	 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิของการวิจยัพืน้ฐานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา

2. เพื่อให้สามารถเขียนโครงการวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินการวิจัย

4. เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

5. เพื่อให้สามารถเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่งานวิจัย

6.   เพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำาวิจัยทางเทคโนโลยี

การศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ศกึษาแนวคดิของการวจิยัพืน้ฐานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ประเภทของการวจิยั

พืน้ฐาน ศกึษาผลการวจิยัสูก่ารกำาหนดประเดน็ปญัหาการวจิยั การเขยีนโครงการวจิยั การเขยีนเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การดำาเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การแปลผลข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย การเขียนรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ และการเผยแพร่งานวิจัย คุณธรรมจริยธรรมในการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27401	 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (6	หน่วยกิต)

 Instructional Media in Basic Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสำาหรับเด็กปฐมวัย

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสำาหรับเด็กประถม

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสำาหรับมัธยมศึกษา

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบสื่อการสอนและการประเมินและ

ทดสอบประสิทธิภาพสื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญของสื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำามาประยุกต์ใช้ใน

การสอนได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
สือ่เปน็องคป์ระกอบสำาคญัในการเรยีนการสอนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ครอบคลมุการ

จัดระบบสื่อการสอน สื่อสำาหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ของเล่น การเล่น และเกม สื่อการเล่าเรื่องและ

นทิาน สือ่เตรยีมความพรอ้มทางกาย สือ่พฒันาสตปิญัญาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สือ่เพือ่จดัประสบการณ ์

และศูนย์การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย สื่อสำาหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย สื่อ

การสอนวิทยาศาสตร์ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ สื่อการสอนภาษาไทย สื่อการสอนสังคมศึกษา สื่อการสอน

สุขศึกษาและพลศึกษา สื่อการสอนศิลปศึกษาและนาฏศิลป์ สื่อการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

สื่อสำาหรับเด็กพิเศษ และการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพสื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27416	 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)
 Professional Experience in Educational Technology 
 and Communications
	 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีที่ได้ศึกษาสู่ภาคปฏิบัติ

2.   เพ่ือจัดประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเน้ือหาสาระไม่สามารถจัดแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยสื่ออื่นในระบบการสอนทางไกล

3.   เพือ่เสรมิสรา้งคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ภาวะผูน้ำาและทกัษะการเปน็นกัเทคโนโลยแีละ

สื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

4.  เพื่อพัฒนาให้ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความสำานักในจรรยาวิชาชีพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อการศึกษามาสู่ปฏิบัติ โดยจัดให้มี

การอบรมเข้ม แนวคิดของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง การพัฒนาบุคลากร

ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อและใช้เพื่อการสอน การศึกษาดูงานทาง

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และการพัฒนา

คุณธรรมนักเทคโนโลยีและสื่อสาร



ภาคผนวก
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์	(ทุกหลักสูตร/ทุกวิชาเอก)

การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสรี นักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาได้จากชดุวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ

ในระดบัทีส่งูกวา่ปรญิญาตร ี(ตามประกาศฯ เกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ีพ.ศ. 2559) ยกเวน้

ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5)  ชุดวิชาหรือรายวิชาท่ีมีเนื้อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ

องค์กรวิชาชีพกำาหนด

ชุดวิชาต่างๆ ทีส่าขาวชิาศึกษาศาสตรไ์มอ่นญุาตใหเ้ลอืกเปน็ชดุวชิาเลอืกเสรตีามลกัษณะดงักลา่ว

ข้างต้นมีรายชื่อดังนี้ 

 1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2.  ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3.  ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4.  ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5.  ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6.  ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7.  ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8.  ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 9.  ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10.  ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 11.  ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 12.  ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 13.  ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 14.  ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 15.  ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 16.  ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 17.  ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 18.  ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
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 19.  ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 20.  ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 21.  ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 22.  ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

 23.  ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 24.  ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 25.  ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 26.  ชุดวิชา 16445  การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 27.  ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง/การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 28.  ชุดวิชา 16448  การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 29.  ชุดวิชา 16449  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 30.  ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 31.  ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 32.  ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 33.  ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 34.  ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบและการผลิตสื่อชุมชน

 35.  ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 36.  ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 37.  ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 38.  ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 39.  ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 40.  ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 41. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 42.  ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 43.  ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 44.  ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 45.  ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 46.  ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 47.  ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 48.  ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 49.  ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์
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 50.  ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 51.  ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 52.  ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 53.  ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 54.  ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 55.  ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 56.  ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 57.  ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 58.  ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 59.  ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 60.  ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 61. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 62.  ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 63.  ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 64.  ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 65.  ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 66.  ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 67.  ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 68.  ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 69.  ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 70.  ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 71.  ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 72.  ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 73.  ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 74.  ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู 

 75.  ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 76.  ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 77.  ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 78.  ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

 79.  ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 80.  ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 81.  ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 82.  ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 83.  ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย
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 84.  ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 85.  ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 86.  ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 87.  ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 88.  ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 89.  ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 90.  ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 91.  ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 92.  ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 93.  ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 94.  ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 95.  ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 96.  ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 97.  ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 98.  ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 99.  ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 100.  ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 101.  ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 102.  ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 103.  ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา*

(*สำาหรบันกัศกึษาวชิาเอกเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนชดุวิชาน้ีได)้

 104.  ชุดวิชา 32477  การจัดการธรุกจินำาเทีย่วและมัคคเุทศก ์และการจัดการธุรกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว

 105.  ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 106.  ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 107.  ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 108.  ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

 109.  ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 110.  ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 111.  ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 112.  ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 113.  ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 114.  ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

 115.  ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 116.  ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
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 117.  ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

 118.  ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 119.  ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 120.  ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 121.  ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 122.  ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2

 123.  ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 124.  ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

 125.  ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 126. ชุดวิชา 55319/55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 127.  ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 128.  ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

 129.  ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 130. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 131.  ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 132.  ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 133.  ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 134.  ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 

 135.  ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 136.  ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 137.  ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 138.  ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 139.  ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 140.  ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

 141.  ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 142.  ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 143.  ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 144.  ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 145.  ชุดวิชา 97315  เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

 146.  ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

 147.  ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 148.  ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 149.  ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
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 150.  ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 151.  ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 152.  ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 153.  ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 154.  ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 155.  ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 156.  ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 157.  ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 158.  ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 159.  ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 160.  ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 161. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อนึง่ สำาหรบัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเกนิโครงสร้างหลักสูตร นกัศึกษาสามารถลงทะเบยีน

เรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาท่ีมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้

1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.  ชดุวชิาหรือรายวชิาทีม่เีนือ้หาและภาคปฏบิตัใินการอบรมเขม้ หรอืการประชมุเชงิปฏบิตักิารไว้

เฉพาะสำาหรับหลักสูตรนั้นๆ

3.  ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียง ตาม ตัว อักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการการศึกษานอกระบบ

การจัดการศึกษาและหลักสูตรสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์ด้านการคิดสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์ด้านภาษาสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์ด้านร่างกาย

 อารมณ์-จิตใจ และสังคมสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็ก

 ปฐมวัย

การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ

 พิเศษ

การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

การประเมินโครงการ

การประเมินในชั้นเรียน

การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรม

 เด็กปฐมวัย

การประเมินหลักสูตร

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัด

 และประเมินผลการศึกษา

การผลิตและการใช้สื่อการสอน

Nonformal Education Management

Education Management and Curriculum for  

 Early  Childhood

Provision of Experiences in Thinking for  

 Early Childhood

Provision of Experiences in Language for 

 Early Childhood

Provision of Experiences in Psychomotor 

 Emotion-Mind and Social for Early 

 Childhood

Environment Management for Early Childhood 

 Development

Caring for Early Childhood with Special 

 Needs

Guidance and the Quality of Life

Guidance in Elementary Education

Guidance in Secondary Education

Administration of Educational Media Center

Program Evaluation

Classroom Assessment

Assessment and Behavioral Enhancement 

 in Early Childhood

Curriculum Evaluation

Computer Program for Educational

 Measurement and Assessment

Production and Utilization of Instructional 

 Media

26302

21223

21331

21330

23129

21009

21010

25303

25304

22304

27112

24413

24419

21005

24414

24420

27113
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและ

 ทักษะพิสัย

การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษาและ

 การประกันคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษา

 นอกระบบ

การเล่น ของเล่นและเครื่องเล่นสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

การวิจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ

 สื่อสารการศึกษา

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  

การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนา

 ทรัพยากรมนุษย์

การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา

 นอกระบบ

การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับเยาวชนและ

 แรงงานเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้

การศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับสตรีและ

 ผู้สูงอายุ

การศึกษาทางไกล

กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น    

จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน

 เพื่อการแนะแนว

จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน

 เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

Development of Affective and Psychomotor

 Instruments

Development of Cognitive Measurement

 Instrument

Educational Indicator and Quality Assurance

Life Skills Development for Early Childhood

Nonformal Educational Media Development 

 and Application

Play, Toys and Playthings for Early Childhood

Standard – Based Measurement and 

 Evaluation

Research in Fundamental Educational  

 Technology and Communications

Education and Community Development

Lifelong Education for Human Resource 

 Development

Lifelong Education and Nonformal Education

Lifelong Education for Youth and Labour 

 for Learning Society

Lifelong Education for Woman and the Elderly

Distance Education

Guidance Activities and Instruments

Family Studies and Early Childhood 

 Development

Child and Adolescent Psychology

Psychology and Learning Methodology

Fundamental Psychology and Sociology 

 for Guidance

Fundamental Psychology and Sociology for

 Educational Measurement and Evaluation

24412

24411

24416

21008

26406

21003

24415

27116

26411

26409

26301

26408

26410

26405

25406

21004

25408

20303

25301

24401
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จิตวิทยาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

ทักษะชีวิต

เทคนิคการเขียนข้อสอบ

เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

เทคโนโลยีทางการสอน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อ

 การฝึกอบรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

 เพื่อการศึกษา

ไทยกับสังคมโลก

ไทยศึกษา

นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี

 ทางการศึกษาปฐมวัย

นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

 เด็กปฐมวัย

ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนวและ

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและ

 ประเมินผลการศึกษา

ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ  

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและ

 สื่อสารการศึกษา

ประสบการณ์วิชาชีพปฐมวัยศึกษา

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

พื้นฐานการวิจัยทางการแนะแนวและ

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาการการเรียนการสอน  

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อชีวิต

Psychology for Special Learners

Life Skills

Item Writing Techniques

Introduction to Techniques of Counseling

Instructional Technology

Educational Technology and Communication

Educational Technology and Communication 

 for Training

Information Technology and Computer 

 for Education

Thailand and the World Community

Thai Studies

Innovation, Media, and Technology in Early

 Childhood Education 

Communication Innovation for Early Childhood  

 Development

Professional Experience in Guidance and 

 Psychological Counseling

Professional Experience in Educational

 Measurement and Evaluation

Professional Experience in Nonformal Education 

Professional Experience in Educational 

 Technology and Communications

Professional Experience in Early Childhood 

 Education

Child Development and Learning in Early 

 Childhood

Research Foundation for Guidance and  

 Psychological Counseling

Foundations of the Education Profession

English for Communication

Instructional Science

Science, Technology and Environment for Life

25409

10103

24418

25405

27102

20301

27115

27114

10152

10151

21328

21002

25411

24407

26407

27416

21426

21001

25410

20304

10111

20305

10141
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วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 เพื่อการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

 การศึกษา

สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

สังคมมนุษย์

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อการศึกษาพัฒนสรร

สุขภาวะเด็กปฐมวัย

หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษา

 นอกระบบ

อารยธรรมนุษย์

อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา 

Radio and Television in Education

Research Methodologies for Educational 

 Quality Improvement

Statistics, Research and Evaluation in Education

Human Society

Society and Culture in the ASEAN Community

Instructional Media in Basic Education

Creative and Appropriate Educational Media

Well-Being in Early Childhood

Learning Principles and Training Techniques

Principles and Systems of School Guidance

Community Resources for Nonformal Education

Human Civilization

Food and Nutrition for Early Childhood

Equipment in Educational Technology and 

 Communications

27104

24421

20302

10131

10164

27401

27103

21006

26404

25302

26403

10121

21007

27101








