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10151  ไทยศึกษา  
            Thai Studies 

ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย  การตั้งถิ่นฐาน  การรับวัฒนธรรมจากภายนอก  และกาประยุกตผสมผสาน  
การจัดระเบียบสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนาและพิธีกรรม  ภาษาและวรรณคดีศิลปกรรม   
20101  พ้ืนฐานการศึกษา 
  Foundations of Education 

สถานภาพของสาขาวิชาศึกษาศาสตร ทั้งในแงของศาสตรและวิชาชีพชั้นสูง ความสัมพันธระหวาง
ศกึษาศาสตรกับศาสตรสาขาอื่น แนวความคิดและหลักการสําคัญ ๆ ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการศึกษาสมัยปจจุบัน ประมวล
วิเคราะหหลักการและสาระของพื้นฐานการศึกษาทางดานปรัชญา ประวัติศาสตร สังคม จิตวิทยา และวิทยาศาสตรกับ
เทคโนโลยี  
20201  พัฒนศึกษา  
            Development Education 
 ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาสังคมดานตาง ๆ วิเคราะหการศึกษาในฐานะที่เปนกิจกรรมและ
กระบวนการทางสังคม ไดแก กระบวนการสังคมประกฤต กระบวนการถายทอดวัฒนธรรม กระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย และกระบวนการพัฒนาสังคม ปฏิสัมพันธระหวางการศึกษากับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
รวมทั้งการศึกษาในฐานะปจจัยเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติและความเขาใจอันดีระหวางประเทศ 
20202  วิทยาการการสอน  
                Instructional Science 

ความสําคัญของการสอน จิตวิทยาการศึกษา หลักการเรียนรู ความหมายของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร 
พัฒนาการของหลักสูตรไทย หลักการสอน วิธีการสอนแบบกลุมใหญ วิธีการสอนแบบกลุมยอย และวิธีการสอนแบบ
รายบุคคล การจัดระบบการเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน การรายงานความกาวหนาของผูเรียน และการ
ชวยเหลือและบริการผูเรียน    
20203  การศึกษากับชวีิตและชุมชน 
 Education and Life and Community 

ความสัมพันธของการศึกษากับชีวิต ครอบครัวและชุมชน บทบาทของครูตอชุมชน การศึกษากับอาชีพของ
ชุมชน การศึกษากับเศรษฐกิจของชุมชน การศึกษากับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การศึกษากับการรวมกลุมในชุมชน 
การศึกษากับอนามัยชุมชน  การศึกษากับโภชนาการในชุมชน การศึกษากับการอนุรักษวัฒนธรรมในชุมชน   การศึกษา
กับความมั่นคงของชุมชน การศึกษากับสันทนาการในชุมชน การศึกษากับการพัฒนาชุมชน    
20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
  Educational Technology and Communication 

 ความหมายและพัฒนาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและระบบสื่อการสอน  
งานกราฟก  ซึ่งไดแก การผลิตตัวอักษร การเขียนภาพประกอบ การระบายสี การพิมพ การผนึก การเตรียมแผนใส การ
จัดนิทรรศการ งานถายภาพ ระบบเครื่องเสียง ระบบเครื่องฉาย สื่อมวลชนทางการศึกษา การศึกษารายบุคคล และ
การศึกษา  มวลชน  นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งไดแก การสอนแบบโปรแกรม การสอนแบบจุลภาค การจําลองสถานการณ 
ระบบศูนย  การเรียน การศึกษาระบบเปด การสอนเปนทีมและกระบวนการกลุมสัมพันธ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาในประเทศไทยและเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต   
20302  สถติิ วิจยั และการประเมินผลการศึกษา  
 Statistics, Research and Evaluation in Education 

คณิตศาสตรพ้ืนฐานและความรูทั่วไปทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการวัด
การกระจาย ความนาจะเปนและการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมติฐานการวิจัยและการวิจัยทางการศึกษา  ข้ันตอนของ
การวิจัย ชนิดของการวิจัย การวิจัยทางการศึกษาและแนวโนมการวิจัยทางการศึกษาของไทย การวัดผลการศึกษาและ
เครื่องมือวัดผลทางการเรียนรู การสรางขอทดสอบ การใชสถิติเพ่ือการวัดผลการศึกษา การวิเคราะหขอสอบและ
ขอสอบมาตรฐาน และระบบการใหคะแนนสอบ   
21201  พฤติกรรมวยัเดก็  
                Child Behavior 

พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กดานพุทธิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย เด็กกับการพัฒนาตน เด็กกับ
ครอบครัว   เด็กกับสังคม เด็กกับสภาวะแวดลอม เด็กกับการเลน เด็กกับการเรียนรู เด็กกับการทํางาน เด็กกับการ
พักผอน เด็กกับการพัฒนา  จริยธรรมและคานิยม และเด็กไทยในอุดมคติ  

 
 
 
 
 



21311  พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา 
            Teaching Behavior in Early Childhood Education 
 หลักการ  ปรัชญา  ขอบขายของการปฐมวัยศึกษา พัฒนาการของการปฐมวัยศึกษาในยุโรปและตะวันออก 
พัฒนาการของการปฐมวัยศึกษาในประเทศไทย  ความสําคัญของเด็กปฐมวัย  ทฤษฎีการเรียนรูระดับปฐมวัย  การจัด
ประสบการณและสิ่งแวดลอม   พฤติกรรมและคุณลักษณะของบุคลากรที่เก่ียวของกับการใหบริการและการจัดศูนยเด็ก
ปฐมวยั  โรงเรียนอนุบาลและเด็กเล็ก  การสังเกตและวัดพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  สภาพปจจุบันและปญหาการศึกษา
ปฐมวัย  แนวทางวิเคราะหและแกไขปญหาและแนวโนมของการปฐมวัยศึกษา 
21312  สื่อการสอนระดบัปฐมวัยศึกษา   
            Instructional Media for Early Childhood Education 

ระบบสื่อการสอน เด็กปฐมวัยกับสื่อการสอน การจัดระบบและการวางแผนสื่อการสอน ของเลนระดับปฐมวัย
ศึกษา เกม  และกิจกรรมการละเลน สื่อการเลาเรื่องและนิทาน สื่อการเตรียมความพรอมทางกาย เครื่องสนาม สื่อ
พัฒนาสติปญญา สื่อเตรียม   ความพรอมทางอารมณและสังคม สื่อสรางเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค ชุดการสอนและ
ศูนยการเรียนระดับปฐมวัย สื่อมวลชนกับเด็กปฐมวัย การประเมินประสิทธิภาพ สื่อการสอนปฐมวัยศึกษา และแนวโนม
ของการใชสื่อ  การศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษา   
21321  พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา 
 Teaching Behavior in Elementary Education 

ปรัชญา จุดมุงหมาย และหลักการของการประถมศึกษา พัฒนาการของการประถมศึกษา หลักสูตร
ประถมศึกษาในปจจุบัน พฤติกรรมเด็กประถมศึกษา ยุทธศาสตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา แนวทางการใช
หลักสูตรประถมศึกษาในปจจุบัน   พฤติกรรมการสอนของครู ขอบเขต หนาที่และเกณฑมาตรฐานของครู การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา   การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในโรงเรียนประถมศึกษา     การจัดและบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนชุมชน และสภาพปญหาของการ
ประถมศึกษา และแนวทางแกไข   
21322  สื่อการสอนระดบัประถมศึกษา  
 Instructional Media for Elementary Education 
 ระบบสื่อการสอน เด็กประถมศึกษากับสื่อการสอน การจัดระบบสื่อการสอน การวางแผนสื่อการสอน  สื่อการ
สอนกลุมทักษะ สื่อการสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย สื่อการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต   สือ่การสอนกลุม
พ้ืนฐานการงานและอาชีพ    สื่อมวลชนกับเด็กประถมศึกษา แหลงสื่อการสอนในชุมชน การประเมินประสิทธิภาพสื่อ
การสอนประถมศึกษา ชุดการสอนระดับประถมศึกษา และแนวโนมของการใชสื่อการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
22301  พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา 
 Teaching Behavior in Secondary Education 

ความหมาย หลักการ ปรัชญา และจุดหมายของการมัธยมศึกษา ลักษณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
ความตองการ หลักการจัดและการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ความแตกตางระหวางบุคคล
และการใหโอกาส การสอนระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาการอานและการฝกนิสัยใฝรูของนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรมัธยมศึกษา การวัดและประเมินผลความกาวหนาของนักเรียน การแนะแนว การใชภาษาของครูระดับ
มัธยมศึกษา การประเมินผล และการพัฒนาการสอนของครูระดับมัธยมศึกษา การนิเทศการมัธยมศึกษา  ความสําคัญ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอชุมชน และสภาพปญหา และแนวโนมของการมัธยมศึกษาในประเทศไทย  
22302  สื่อการสอนระดบัมัธยมศึกษา 
 Instructional Media for Secondary Education     

ระบบสื่อการสอน การจัดระบบสื่อการสอน สื่อการสอนวิชาภาษาไทย สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   สื่อการ
สอนวิชาคณิตศาสตร สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา สื่อการสอนวิชาศิลปศึกษา    สื่อการ
สอนสุขศึกษาและพลานามัย สื่อการสอนการงานและอาชีพ สื่อมวลชนกับเด็กมัธยมศึกษา ชุดการสอนระดับ
มัธยมศึกษา การประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน และแนวโนมของการใชสื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา   
22304  การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 
            Guidance in Secondary Education  

ปรัชญา ความหมาย ความจําเปน และขอบขายของการแนะแนว นักเรียนกับการแนะแนว ประเภทและบริการ
แนะแนวใน โรงเรียนมัธยม บุคลากรแนะแนว ครูกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม ศึกษาวิธีการแนะแนว  วิธีการให
คําปรึกษา แบบทดสอบที่ใชในการแนะแนว การจัดหนวยและสื่อการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวสําหรับผูปกครอง
และชุมชน การวัดและประเมินผล    โครงการแนะแนว ศึกษารายกรณี ปญหาการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา การ
บริหารโครงการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ปญหาการแนะแนว แนวโนมและทิศทางของการแนะแนวในอนาคต  

 
 
 
 
 
 

 



22305  พฤติกรรมวยัรุน 
 Adolescent Behavior 

ทฤษฎีและแนวความคิดทางจิตวิทยาตอพฤติกรรมวัยรุน พัฒนาการของวัยรุนทางรางกายและสติปญญา 
พัฒนาการของวัยรุนทางอารมณและสังคม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมวัยรุน ความสัมพันธของพัฒนาการของ วยัรุน
กับสิ่งแวดลอม กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุน ทฤษฎีการเรียนรูกับพฤติกรรมวัยรุน กระบวนการเรียนรูกับ
พฤติกรรมวัยรุน สังคมโรงเรียนกับการศึกษาวัยรุน ผูปกครองและชุมชนกับการศึกษาวัยรุน พฤติกรรมอปกติและ
พฤติกรรมฝนของวัยรุนและวิธีบําบัดรักษา เพศศึกษา การวัดและการวิเคราะหพฤติกรรมวัยรุน ปญหาของวัยรุนและแนว
ทางแกไข    
23304   โรงเรียนกับชมุชน 
            Adolescent Behavior 

แนวความคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใน
ประเทศไทย  บทบาทของโรงเรียนตอชุมชน  และบทบาทของชุมชนตอโรงเรียน  แนวความคิดทั่วไปเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชน  การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  การพัฒนาชนบทโดยวิธีผสมผสาน  บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การศึกษาในสังคมไทย  บทบาทหนาที่ของผูบริหารการศึกษากับการพัฒนาชุมชน  ความสัมพันธและความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียนกับคณะกรรมการในทองถิ่น  งาน
ประชาสัมพันธโรงเรียน  ปญหาความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
24401  จิตวทิยาและสงัคมวิทยาพ้ืนฐานเพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 Fundamental Psychology and Sociology for Educational Measurement and Evaluation 

การศึกษาพฤติกรรมมนุษย และความสัมพันธระหวางจิตวิทยาสาขาตาง ๆ กับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
พัฒนาการของมนุษย การรับรู อัตมโนทัศน บุคลิกภาพ สติปญญาและการคิด ความตองการและแรงจูงใจ  
พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัว พฤติกรรมของคนในสังคมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทัศนคติ คานิยมและ
ความเชื่อ มนุษยสัมพันธ  การเรียนรู การปรับพฤติกรรม การวัดความถนัด บุคลิกภาพ การปรับตัว ความสนใจ คานิยม 
ทัศนคติและแรงจูงใจ การสังเกตกับการวัดคุณลักษณะบางประการ การศึกษาเปนรายกรณี การรายงานผล การวัดผล 
การวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา   
24402  การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 Development of Achievement Test 

จุดประสงคการเรียนรูดาน พุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย การวางแผนสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การสรางและการใชแบบทดสอบปรนัยและอัตนัยเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานพุทธิพิสัย การสราง
เครื่องมือเพ่ือประเมินพฤติกรรมผูเรียนดานจิตพิสัยและทักษะพิสัย ทฤษฎีการทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพและการ
พัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาตรฐาน    
24403  การวดัและประเมินผลกลุมวิชาเตรียมประสบการณ 
                Measurement and Evaluation in Preschool Experiences 
 จุดประสงคการเรียนรูในกลุมวิชาเตรียมประสบการณ  จุดประสงคของการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปฐมวัยศึกษา  การสรางและการใชแบบทดสอบความพรอมและแบบทดสอบวินิจฉัยเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ดานรางกาย  อารมณ สังคมและสติปญญา  การสรางและการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
ปฐมวัยดานภาษาและคณิตศาสตร  การรายงานผลการประเมินและการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน  วรรณกรรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษา  การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  ปญหาและแนวทางการพัฒนางานการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษา 
24404  การวัดและประเมินผลกลุมวิชาทักษะและสรางเสริมประสบการณ 
            Measurement and Evaluation in Basic Skills and Life Experiences 

ธรรมชาติและโครงสรางของกลุมวิชาทักษะ (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร) และกลุมวิชา
สรางเสริมประสบการณ (วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต สรางเสริมลักษณะนิสัย และการงานและพื้นฐานอาชีพ) การ
วิเคราะหจุดประสงค   การเรียนรูกลุมวิชาเหลานี้ ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การสราง การใช และการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การแปลผลและการนําผลการวัดและ
ประเมินไปใชปรับปรุงการสอนของครูและปรับปรุงการเรียนของนักเรียนตลอดจนปรับปรุงหลักสูตร วรรณกรรมเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการศึกษากลุมวิชาในระดับประถมศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนเก่ียวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา ปญหาและแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินผลกลุมวิชาระดับประถมศึกษา   
24405  การวัดและประเมินผลกลุมวิชาเฉพาะ 
 Measurement and Evaluation in Specific Areas 
ธรรมชาตแิละโครงสรางของกลุมวิชาภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ   (สุขศึกษา 
พลานามัยและศิลปศึกษา) และกลุมวชิาการงานและอาชีพในระดับมัธยมศกึษา การวิเคราะหจุดประสงค  การเรียนรู
กลุมวิชาเหลานีด้านพุทธิพิสยั จิตพิสยัและทักษะพิสัย การสราง การใช และการตรวจสอบคณุภาพ เครื่องมอืวัด
พฤติกรรมดานพุทธิพิสยั จิตพิสัย และทักษะพิสัย การแปลผลและการนาํผลการวัดและการประเมินไปใชปรับปรุงการ
สอนของคร ูและปรับปรุงการเรยีนของนักเรียน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตร วรรณกรรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษากลุมวิชาในระดับมัธยมศึกษา การวจิัยในชั้นเรียนเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  ปญหาและแนว
ทางการพฒันาการวัดและประเมินผล กลุมวิชาระดับมัธยมศึกษา 
 



24406  การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา  
            Administration and Management for Educational Measurement and Evaluation 

ขอบขายของการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา บทบาทของครูและผูบริหาร
กับงานการวัดและประเมินผล ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน การรายงานผล
การเรียนการสอน การจัดระบบสารสนเทศ งานการวัดและประเมินผล การนิเทศและการประสานงาน การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการแนะแนว การพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา การจัดระบบคลังขอสอบในโรงเรียน การสํารวจความตองการของโรงเรียนและชุมชนการประเมินผล  
โครงการและการปฏิบัติงาน การนําผลการประเมินและผลการสํารวจความตองการ เพ่ือวางแผนพัฒนาหลักสูตร สื่อการ
สอน การเรียนการสอน การสอบซอมเสริม และผลผลิตทางการศึกษา   
24407  ประสบการณวชิาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 Professional Experience in Educational Measurement and Evaluation 

การประยุกตหลักการและทฤษฎีดานการวัดและประเมินผลการศึกษามาสูภาคปฏิบัติ โดยเนนการพัฒนาดาน
การสรางจรรยาบรรณและคุณธรรมของนักวัดผล กระบวนการกลุมและกลุมสัมพันธ การวางแผน การบริหารและการจัด
โครงการทดสอบในโรงเรียน การฝกทักษะ การพัฒนาเครื่องมือการทดสอบดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
การจัดระบบคลังขอสอบ การฝกทักษะพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการสอน การรายงานผลการเรียนการสอน การ
จัดระบบการรายงานผลการวัด การนิเทศการวัดผลในโรงเรียน การวิเคราะหและประเมินปญหาทางการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา การคนหาลูทางเพ่ือพัฒนางานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา และการใชขอมูลจากการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
25301  จิตวทิยาและสงัคมวิทยาพ้ืนฐานเพ่ือการแนะแนว 
 Fundamental Psychology and Sociology for Guidance 

การศึกษาพฤติกรรมมนุษยและความสัมพันธระหวางจิตวิทยาสาขาตาง ๆ กับการแนะแนว พัฒนาการของ
มนุษย การรับรู   อัตมโนทัศน บุคลิกภาพ สติปญญาและการคิด ความตองการและแรงจูงใจ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและ 
การปรับตัว พฤติกรรมของคนในสังคมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทัศนคติคานิยมและความเชื่อ มนุษยสัมพันธ 
การเรียนรูและการปรับพฤติกรรม จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการปรึกษาและการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว   
25302  หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 
 Principles and Systems of School Guidance 

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและขอบขายของการแนะแนว หลักและการจัดการระบบงานแนะแนวใน
สถานศึกษา หลักและการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดคลองกับหลักสูตร แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดระบบงานบุคลากรแนะแนวในสถานศึกษา การ
วางแผนดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา การจัดระบบขอมูลในงานแนะแนว หลักการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแนะแนวในปจจุบันและอนาคต พัฒนาการดานอาชีพกับงานแนะแนวในสถานศึกษา การประสานงานแนะแนว
ในสถานศึกษาและชุมชน และการสรางมนุษยสัมพันธ การประชาสัมพันธงานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชน การ
วิเคราะหและประเมินงานแนะแนวในสถานศึกษา สภาพการแนะแนวของสถานศึกษาในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
จรรยาบรรณของนักแนะแนว  
25303  การแนะแนวกับคุณภาพชวีิต 
 Guidance and the Quality of Life 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการวางแผนชีวิต การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนว
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและคานิยม การแนะแนวกับการสงเสริมสุขภาพจิต การแนะแนวเพื่อสงเสริมมนุษยสัมพันธ การแนะ
แนวเพื่อสงเสริมการวางแผนอาชีพ การแนะแนวเพื่อสงเสริมสมรรถภาพในการทํางาน การแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิตที่มี
คุณคาตอสังคม 
25304  การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 
 Guidance in Elementary Education 

ปรัชญา ความหมาย ความจําเปน และขอบขายของการแนะแนว หลักการ ประเภทและบริการแนะแนวในระดบั
ประถมศึกษา ครูกับการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทของบุคลากรแนะแนวในระดับประถมศึกษา วิธีการ  
แนะแนวในระดับประถมศึกษา เครื่องมือเครื่องใชในการแนะแนวในระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนวสําหรับ
ผูปกครองและชุมชน การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา ปญหาการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา 
แนวโนมและนวัตกรรมของการแนะแนวในระดับประถมศึกษาในอนาคต   
25405  เทคนิคการปรึกษาเบื้องตน 
 Introduction to Techniques of Counseling 
 หลักการเบื้องตนของการใหบริการปรึกษาในงานแนะแนว เทคนิคการปรึกษาในงานแนะแนว การปรึกษา
รายบุคคลและกลุม พฤติกรรมการใสใจ ทักษะการใชคําถาม ทักษะการฟง ทักษะการสะทอนความรูสึก ทักษะการ
สะทอนเนื้อหา ทักษะในการเจาะจง ทักษะการสงตอ การเก็บขอมูลเก่ียวกับการปรึกษา การใชเทคนิคการปรึกษาทั้งใน
การปรึกษาเปนรายบุคคลและเปนกลุม การติดตามและประเมินผลการปรึกษาและการฝกปฏิบัติเทคนิคการปรึกษา 
 
 
 



25406  กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 
 Guidance Activities and Instruments 
 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวทางการศึกษา อาชีพและปรับตัวทางสังคม กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อ
การเลือกแผนการเรียน เพ่ือการเลือกสถานศึกษาตอ เพ่ือสงเสริมการเรียน เพ่ือการสํารวจความสนใจและความถนัดใน
อาชีพ เพ่ือการสงเสริม เจตคติที่ดีตออาชีพ  เพ่ือการสงเสริมประสบการณในงานอาชีพและการเตรียมตัวเพ่ือเขาสู
อาชีพ เพ่ือการสงเสริมการรูจักตนเอง เพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือฝกการทํางานเปนกลุม เพ่ือการบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคม 
25407  ประสบการณวชิาชีพการแนะแนว 
            Professional Experience in Guidance 

การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการแนะแนวมาสูภาคปฏิบัติ เนนทักษะมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนกลุม 
การประสานงาน การเปนผูนําผูตามที่มีประสิทธิภาพ การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน การดําเนินกิจกรรม แนะแนว  
การสรางและ/หรือการใชเครื่องมือแนะแนว กรณีศึกษาและสถานการณจําลอง จรรยาวิชาชีพของครูแนะแนว กิจกรรม
กลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม   
26301  การศึกษาตลอดชีวติและการศกึษานอกระบบ  
                Lifelong Education and Non-formal Education 

หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ปรัชญาการศึกษารวมสมัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย  
โครงสรางระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน สภาพปจจุบันและปญหาของการศึกษาไทย การศึกษากับการพัฒนา  หลัก
การศึกษานอกระบบปรัชญาและคุณคาการศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง วิวัฒนาการการศึกษานอกระบบ สภาพปจจุบันและปญหารวมทั้งความสูญเปลาในการจัดการศึกษา   นอก
ระบบในประเทศไทย ความสัมพันธระหวางการศึกษาในและนอกระบบ ประเภทและกิจกรรมการศึกษานอกระบบ 
หนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ (รัฐและเอกชน) การศึกษานอกระบบในสังคมเมืองและสังคมชนบท การศึกษานอก
ระบบเปรียบเทียบ แนวโนมของการศึกษานอกระบบในอนาคต 
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 
 Non-formal Education Management 

หลักและแนวคิดในการวางแผนจัดการศึกษาที่สัมพันธกับรากฐานของมนุษยและความตองการของชุมชน 
ลักษณะเฉพาะของโครงการการศึกษานอกระบบ กระบวนการจัดทําแผนและโครงการการศึกษานอกระบบ บทบาทของ
รัฐที่เก่ียวกับการศึกษานอกระบบ (ระบบบริหารราชการแผนดิน) การศึกษาสภาพความตองการของชุมชนเพื่อ  วาง
แผนการจัดทําโครงการการศึกษานอกระบบ การบริหารโครงการการศึกษานอกระบบ การบริหารบุคลากรการศึกษา
นอกระบบ การบริหารธุรการ การเงิน วัสดุและอาคารสถานที่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ การนิเทศงาน
การศึกษานอกระบบ การติดตามผล การประเมินผลวิจัยงานการศึกษานอกระบบ การกระจายอํานาจการบริหารงานนอก
ระบบ (กรณีตัวอยาง) การประสานงานงานการศึกษานอกระบบ (กรณีตัวอยาง) การจัดแหลงบริการขาวสาร ขอมูล และ
คําแนะนําปรึกษาทางดานการศึกษานอกระบบ การประชาสัมพันธงานการศึกษานอกระบบ  
26403  การพัฒนาและการใชแหลงวทิยาการในชุมชน 
 Community Resources Development and Application 
 ความหมาย ลักษณะ และประเภทของแหลงวิทยาการในชุมชน การใชประโยชนของทรัพยากรในชุมชนเพื่อ
จัดการศึกษา การสํารวจและวิเคราะหแหลงทรัพยากรในชุมชน การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรในชุมชน เพ่ือจัด
การศึกษานอกระบบ การบริหารและประสานงานเพื่อใชประโยชนจากแหลงวิทยาการในชุมชน การจัดหองสมุด
ประชาชน การจัดที่อานหนังสือประจําหมูบาน การจัดนิทรรศการประจําที่และเคลื่อนที่ การจัดพิพิธภัณฑ การจัด
อุทยานการศึกษา การจัดแหลงความรูและขาวสารขอมูลในชุมชน ภูมิปญญาและเทคโนโลยีพ้ืนบาน การใชทรัพยากร
บุคคลในการจัดการศึกษานอกระบบ อันไดแก บุคคลที่มีความรูและประสบการณ การใชวัด ศาสนสถาน และ
โบราณวัตถุในการจัดการศึกษานอกระบบ การใชประโยชนจากสถานประกอบการและแหลงประกอบการธุรกิจ สภาพ
ปจจุบนัและปญหาการใชแหลงทรัพยากรในชุมชน การฝกปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาและการใชแหลงวิทยาการในชุมชน
26404  หลักการเรยีนรูและเทคนิคการฝกอบรม 
            Learning Principles and Training Techniques 
           พัฒนาการในวยัตางๆ ของผูอยูนอกระบบโรงเรียนและกระบวนการสงเสรมิการเรยีนรู จิตวทิยาการเรียนรู การ
เรียนการสอนผูอยูนอกระบบ การสรางแรงจูงใจ พฤติกรรมการเรียนรูสําหรับผูอยูนอกระบบ ธรรมชาตแิละความตองการ
ในการเรียนรู รวมทั้งปญหาเฉพาะของผูอยูนอกระบบ ความตองการบริการขาวสารขอมูลและคําแนะนําบรกิารของผูอยู
นอกระบบเทคนิคการสอนอาน-เขียนสําหรับผูอยูนอกระบบ เทคนิคการเปนวิทยากรฝกอบรมแกผูอยูนอกระบบ เทคนิค
การฝกวชิาชีพระยะสั้น ระยะยาว แกผูอยูนอกระบบ เทคนคิการจัดกลุมสนใจ เทคนิคการประชุมกลุมยอย เทคนคิการ
จัดประชุมสัมมนา กระบวนการกลุมสัมพันธ การวางโครงการฝกอบรม หลักการพูดตอที่ประชุมและชมุชน การฝกปฏิบตัิ
เก่ียวกับเทคนิคการฝกอบรม 
 
 
 
 



26405  การศึกษาทางไกล 
 Distance Education 
            ความหมายและปรัชญาของการศึกษาระบบเปดและการศึกษาทางไกล พัฒนาการของการศึกษาระบบเปด
และการศึกษาทางไกล ภารกิจของการศึกษาระบบเปดและการศึกษาทางไกลตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  
การจัดการศึกษาทางไกล กระบวนการเรียนการสอนทางไกล โครงสรางทางวิชาการของการศึกษาทางไกล การพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาทางไกล การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนการศึกษาทางไกล  การบริการการศึกษาทางไกล  การ
ติดตามการจัดและการประเมินผลการศึกษาทางไกล  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางไกล การใช
การศึกษาทางไกลในระบบการศึกษาไทย การจัดการศึกษาทางไกลในประเทศตาง ๆ สภาพปจจุบันในการจัด
การศึกษาทางไกล แนวโนมของการศึกษาทางไกลในอนาคต 
26406  การพัฒนาและการใชสื่อการศกึษานอกระบบ 
 Non-formal Educational Media Development and Application 

ระบบสื่อการศึกษา การจัดระบบสื่อกับการศึกษานอกระบบ การออกแบบระบบสื่อการศึกษานอกระบบ   การใช
สื่อมวลชนเพื่อการศึกษานอกระบบ การผลิตสื่อการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใชสื่อประเภทวัสดุ และสื่อโสต
ทัศนเพ่ือการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใชสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศนในการจัดการศึกษานอก
ระบบ  การผลิตและการใชสื่อสิ่งพิมพเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใชสื่อพ้ืนบานเพื่อจัดการศึกษานอก
ระบบ การผลิตและการใชสื่อเทปเสียงเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและใชสื่อวีดิทัศนเพ่ือจัดการศึกษานอก
ระบบ การจัดและการใชนิทรรศการและการจัดแสดงเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใชสื่อคอมพิวเตอร 
และวิดีโอเทคเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใชสื่อประสมเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ   การผลิตและการ
ใชชุดฝกอบรมเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ  การผลิตและการใชสื่อเพ่ือพัฒนาความรูของประชาชน การฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับการใชสื่อการศึกษานอกระบบ   
26407  ประสบการณวชิาชีพการศกึษานอกระบบ 
 Professional Experience in Non-formal Education 

ประยุกตหลักการและทฤษฎีการศึกษาและการศึกษานอกระบบสูภาคปฏิบัติ โดยการจัดการศึกษาแบบเขม
และฝกปฏิบัติการในหนวยงานการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรการศึกษานอกระบบในดานการ
วางแผนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย เทคนิค และกระบวนการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทตาง ๆ ความสามารถในการผลิตและใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การ
ประสานงานกับหนวยงานและองคการตาง ๆ การพัฒนาและการใชแหลงวิทยาการในชุมชน การใหความรูและการ 
อบรมกลุมเปาหมายในรูปแบบตาง ๆ กรณีศึกษาและสถานการณจําลอง กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และการเปนผูนําที่มีความสํานึกในการทํางานเพื่อชุมชน อยางมีประสิทธิภาพ  
27101  อุปกรณทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา  
                Equipment in Educational Technology and Communications 

แนวคิดเก่ียวกับเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา การใชเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีการศึกษาในการ
เรียนการสอนและการฝกอบรม เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีการศึกษาอยางงาย เครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยี  
การศึกษาประเภทเครื่องเสียง ประเภทเครื่องฉาย ประเภทโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ข้ันพ้ืนฐาน เนนการออกแบบและผลิตเครื่องมืออุปกรณอยางงาย การควบคุมการใช และการซอมบํารุงเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีการศึกษา การฝกปฏิบัติจริง นวัตกรรมที่เก่ียวกับเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา สภาพปญหาและ
แนวโนมในอนาคต    
27102  เทคโนโลยีทางการสอน  
                Instructional Technology             

แนวคิดทางเทคโนโลยีทางการสอนที่เก่ียวกับความหมาย ขอบเขตการใชเทคโนโลยีการสอน ทฤษฎีและ
หลักการพื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา และทางการสื่อสารที่นํามาใชในเทคโนโลยีทางการสอน การจัดระบบ และ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน การวางแผน การผลิตและการใชสื่อการสอน การเลือกและการผลิตสื่อการสอน
ประเภทตางๆ การติดตามประเมินผล และการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ผลงานวิจัยนวัตกรรมที่
เก่ียวกับการเรียนการสอน สภาพปญหาและแนวโนมในอนาคต  
27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร  
                Creative and Appropriate Educational Media 

แนวคิดเก่ียวกับสื่อการศึกษาพ้ืนบานทางสภาพแวดลอมและโครงสรางพ้ืนฐานสังคม ลักษณะและประเภท
ของสื่อพ้ืนบาน ความรูและทักษะพ้ืนฐานในการผลิตสื่อ การศึกษาพ้ืนบาน และการดัดแปลงสื่อการสอนจากวัสดุ
พ้ืนบาน การเลือกวิธีการผลิต และการใชสื่อการศึกษาพื้นบานประเภทตาง ๆ การติดตามประเมินผลและทดสอบ
ประสิทธิภาพของสื่อการศึกษาพ้ืนบานและติดตามผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เก่ียวกับสื่อการศึกษาพ้ืนบาน สภาพปญหา
และแนวโนมในอนาคต 
 
 
 
 



 
27104  วิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทศันเพ่ือการศกึษา  
                Radio and Television in Education 

แนวคิดเก่ียวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา วัสดุอุปกรณและบุคลากรในการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา การผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา   การจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
เพ่ือการศึกษา การแสดงและการกํากับรายการ  ศิลปกรรมและการจัดฉากรายการวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา การใช
รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาในการเรียนการสอน การจัดระบบการสงเสียงและการสงภาพตามสายแบบวงจร
ปด เนนการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ผลงานวิจัย การติดตามประเมินผลและทดสอบประสิทธิภาพการใช
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา นวัตกรรมที่เก่ียวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน สภาพ
ปญหาและแนวโนมของวิทยุและโทรทัศนเพ่ือการศึกษาในอนาคต   
27112  การบริหารศูนยสื่อการศึกษา  
            Administration of Educational Media Center 

แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีการบริหารและบริการศูนยสื่อการศึกษา องคกรที่เก่ียวกับการบริหารและบริการ
สื่อการศึกษา การจัดระบบบริหารและบริการสื่อการศึกษา การบริหารบุคลากร สื่อการศึกษา การจัดอาคารสถานที่  
สิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เก่ียวกับการบริหารสื่อการศึกษา การบริหารแหลงศูนยและสถาบันเทคโนโลยี
การศึกษา ศูนยโสตทัศนและวิทยบริการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สภาพปญหาและแนวโนมในอนาคต เนนการจัดทํา
โครงการการจัดตั้งศูนยบริหารและบริการสื่อการศึกษา  
27416  ประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 Professional Experience in Educational Technology and Communications 
 ประยุกตหลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาสูภาคปฏิบัติ โดยจัดใหมีการฝกปฏิบัติใน
สถานการณจริง การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมเขม การฝกปฏิบัติรวมกันในกระบวนการกลุมและสถานการณ
จําลอง การปฏิบัติการการใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความสํานึกในการเปนนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
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