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ระดบัปรญิญาโทและประกาศนยีบตัรบณัฑติ 

 
20501 พืน้ฐานวชิาชพีคร ู
 Foundation of Teaching Profession 
 แนวคดิ ปรัชญา ทฤษฎกีารศกึษา บรบิททางการศกึษา จติวทิยาการศกึษา จติวทิยาพฒันาการ ระบบการจัดการศกึษาของไทย 
และตา่งประเทศ วสิยัทศันแ์ละแผนพฒันาการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา 
 ความส าคญัของวชิาชพีคร ูพฒันาการวชิาชพีคร ูบทบาทหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติคร ูและความเป็นคร ู
 การใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่การสือ่ความหมายในการเรยีนการสอนและการสบืคน้ความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ี
เพือ่การสือ่สารและแสวงหาความรู ้
 
20502 การพฒันาหลกัสตูรและสอืการเรยีนการสอน 
 Curriculum Development and Instructional Media 
 ทฤษฎหีลกัสตูร หลกัการและแนวทางการพฒันาหลกัสตูร การใชแ้ละการบรหิารหลกัสตูร การนเิทศการเรยีนการสอน  
การวเิคราะห ์ประเมนิ ปรับปรงุ และพฒันาหลกัสตูร หลกัสตูรระดบัชาต ิและหลกัสตูรระดบัสถานศกึษา หลกัสตูรกลุม่วชิา หลกัสตูร 
ส าหรับกลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะ การพฒันาโครงการวชิาการและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การแนะแนวและบรกิารชว่ยเหลอืผูเ้รยีน สภาพปัญหา 
และแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสตูร 
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสือ่การเรยีนการสอน เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษา การออกแบบ พฒันาและการใชส้ือ่ 
การเรยีนการสอน นวตักรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้แหลง่การเรยีนรูแ้ละเครอืขา่ยการเรยีนรู ้
 
20503 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้
 Learning Management Science 
 จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีนแบบเรยีนรวม และการจัดการ 
เรยีนรูแ้บบตา่งๆ การจัดการเรยีนรูเ้พือ่สนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและเหมาะสมกบัวยัผูเ้รยีน การออกแบบการเรยีนรูแ้ละการจัดท า
แผนการจัดการเรยีนรูท้ ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั ทกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การใช ้ผลติ พฒันาสือ่การเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้การปฏบิตักิารสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้การน าผลการประเมนิมาจัดจ าแนก 
ระดบัความรูข้องผูเ้รยีนและพฒันาการเรยีนการสอน การใชค้วามรูท้างจติวทิยาและความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและ 
การบรหิารจัดการชัน้เรยีน 
 
20504 การประเมนิและวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน 
 Evaluation and Research for Instruction Development 
 แนวคดิ หลกัการและวธิกีารวดัและประเมนิผลทางการศกึษา การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลดา้นความรูแ้ละ 
ความคดิ ดา้นทกัษะและกระบวนการ และดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์การประเมนิภาคปฏบิตั ิการประเมนิตามสภาพจรงิ และการประเมนิ 
โดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน การตดัสนิผลการเรยีนรูแ้ละการรายงานผลการเรยีนรู ้การใชผ้ลการประเมนิเพือ่พฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร การสอน  
และการเรยีนรู ้ตลอดจน่จน จตจ่ตต่ค้ก้ารประเมนิโครงการและกจิกรรมทีจั่ดใหแ้กผู่เ้รยีน 
 ความรูพ้ืน้ฐานเกยีวกบัการวจัิยทางการศกึษา การออกแบบการวจัิยและการเขยีนโครงการวจัิย เครือ่งมอืวจัิยและเก็บรวบรวม 
ขอ้มลู สถติเิพือ่การวจัิย การสงัเคราะหง์านวจัิย การวจัิยในชัน้เรยีน และการใชก้ระบวนการวจัิยเพือ่แกปั้ญหา พฒันาการเรยีนการสอน  
และพฒันาผูเ้รยีน 
 
20599 ประสบการณว์ชิาชพีประกาศนยีบตัรบณัฑติหลกัสตูรและการสอน 
 Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction 
 การประยกุตใ์ชค้วามรูท้างวชิาชพีครแูละการบรหิารจัดการในการพฒันาทกัษะและสมรรถนะการจัดการเรยีนรูท้ ีส่อดคลอ้งกบั 
สงัคมและผูเ้รยีน การพฒันาบคุลกิภาพและคณุลกัษณะของครทูีด่ ีมนุษยสมัพนัธ ์การบรหิารจัดการ การท างานรว่มกบัผูอ้ ืน่ ทกัษะทาง 
สงัคม วฒันธรรมองคก์ร การสือ่สารภายในองคก์ร การเสรมิสรา้งความตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีคร ูเกณฑม์าตรฐาน
วชิาชพีคร ูและกฎหมายทางการศกึษา การพฒันาเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีคร ูการคดิอยา่งเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห ์การวางแผนการ
ด าเนนิงาน การแกปั้ญหาเกีย่วกบัผูเ้รยีน และการจัดการเรยีนรู ้ทกัษะการคน้ควา้หาความรู ้ภาวะผูน้ า การจัดการความรู ้การเป็นบคุคล 
แหง่การเรยีนรู ้การเป็นผูน้ าทางวชิาการ และการพฒันาวชิาชพีคร ู
 
20794   การศกึษาคน้ควา้อสิระ (หลกัสตูรและการสอน)          
             Independent Study (Curriculum and Instruction) 
       การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย  การเสนอโครงการวจัิย  การวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รอืวจัิย  การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู  การเสนอรายงานผลการวเิคราะหห์รอืการรายงานผลการวจัิย 
 
20795   วทิยานพินธ ์(หลกัสตูรและการสอน)          
              Thesis (Curriculum and Instruction) 
            การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและเสนอโครงการ
วทิยานพินธ ์ การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์
การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ ์การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร ่
 
20796 ประสบการณม์หาบณัฑติหลกัสตูรและการสอน     
 Graduate Experiences in Curriculum and Instruction 
 การวเิคราะหห์ลกัสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการบรหิารจัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ การพฒันาตนเองใหม้ี
บคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีศันคติทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพฒันาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพนัธแ์ละความสามารถใน
การท างานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ การพฒันาทกัษะ การแกปั้ญหาทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพี
ชัน้สงู 
 
 



21701 การวจิยัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
 Research in Curriculum and Instruction 
 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการวจัิยหลกัสตูรและการสอน การก าหนดปัญหาการวจัิย การคน้ควา้วรรณกรรม การออกแบบการวจัิย 
ซึง่ครอบคลมุประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การรวบรวมขอ้มลู การพฒันาและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืการวจัิย สถติพิรรณนา สถติ ิ
อา้งองิเพือ่ทดสอบความแตกตา่ง และเพือ่ศกึษาความสมัพนัธ ์สถตินัินพาราเมตรกิ การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิย 
เชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิประเมนิ โครงการวจัิย รายงานการวจัิยและการประเมนิคณุภาพงานวจัิย การเผยแพร ่และการใชป้ระโยชนจ์าก 
การวจัิยเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน 
 
22740    หลกัการและแนวคดิทางการปฐมวยัศกึษา      
  Principles and Concepts in Early Childhood Education 
     การปฐมวยัศกึษา ปรชัญาการศกึษา หลกัการ แนวคดิ และรปูแบบการจัดการปฐมวยัศกึษาของไทยและตา่งประเทศ นโยบายและ
จดุมุง่หมายในการจัดการปฐมวยัศกึษา ทฤษฎสี าคญัทางจติวทิยา ปัญหา และปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการปฐมวยัศกึษา นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการปฐมวยัศกึษา วเิคราะหร์ปูแบบการปฐมวยัศกึษาทีเ่หมาะกบับรบิทสงัคมไทย การรณรงคเ์พือ่เด็ก ผูป้กครองและชมุชน 
กบัการปฐมวยัศกึษา การอบรมเลีย้งดตูามหลกัการและทฤษฎสีากลทีเ่หมาะกบัวถิชีวีติไทย 
 แนวคดิพืน้ฐานและขอบเขตการวจัิยทางปฐมวยัศกึษา การวจัิยเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั นวตักรรม และเทคโนโลยกีารจัด
ประสบการณ์ในระดบัปฐมวยัศกึษา การวจัิยเพือ่พฒันาศกัยภาพของเด็กปฐมวยั และการจัดประสบการณ์ในระดบัปฐมวยัศกึษา 
 
22741   สมัมนาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา    

Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood Education 
 ทฤษฏหีลกัสตูรและทฤษฎกีารสอน ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา การออกแบบ
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา การท าหลกัสตูรสถานศกึษา นวตักรรมและเทคโนโลยทีีน่ ามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนและ 
การจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา การน าหลกัสตูรไปใช ้การประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร การบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลกบันวตักรรม 
เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่  
 กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกบัสภาพปัจจบุนั ปัญหา แนวโนม้ ตลอดจนนวตักรรมดา้นการพฒันาหลกัสตูรและการจัดการ
เรยีนรูท้ัง้ในและตา่งประเทศ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในการจัดการเรยีนรู ้การจัดการในชัน้เรยีน การพฒันาภาวะผูน้ าและเครอืขา่ยแลกเปลีย่น
เรยีนรูท้ ีน่ าไปสูค่ณุภาพการศกึษาปฐมวยั ทัง้ในดา้นการพฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา 
 
22742   การบรหิารจดัการสถานศกึษาปฐมวยั        

   Management of Early Childhood Educational Institution 
 หลกัและกระบวนการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิาร การวางแผนเชงิกลยทุธ ์การบรหิารขอ้ขดัแยง้ 
การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู ้ภารกจิของการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั การบรหิารงานวชิาการและงานสนับสนุนวชิา 
การ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั การบรหิารจัดการโปรแกรมส าหรับเด็กปฐมวยัทีม่ลีกัษณะพเิศษ  
การประกนัคณุภาพ ผูบ้รหิารกบัการพฒันาคน และคณุธรรมจรรยาวชิาชพีของผูบ้รหิาร 
 
22743   การวดัและประเมนิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั      

   Measurement and Evaluation of Preschool Children’s Behaviors 
  ทฤษฎ ีหลกัการ ปรัชญา และจดุประสงคข์องการจัดประสบการณ์ใหแ้กเ่ด็กปฐมวยั ขอบขา่ย หลกัการและวธิกีารประเมนิพฤตกิรรม
และพฒันาการทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิในการจัดประสบการณแ์บบตา่งๆ การพฒันาเครือ่งมอืในการวดัและประเมนิพฤตกิรรมและพฒันาการ 
ทกุดา้นของเด็กปฐมวยั การศกึษาเด็กเป็นรายกรณี ตลอดจนการประเมนิการจัดประสบการณ์ใหก้บัเด็กปฐมวยั การจัดท าขอ้มลูเกีย่วกบั
พฒันาการเด็กปฐมวยั การแปลความหมายของพฤตกิรรมทีป่ระเมนิ การรายงานผลการประเมนิพฒันาการเด็ก การน าผลการประเมนิไปใช ้

ประโยชนใ์นการจัดประสบการณ์ การชว่ยเหลอืและการพฒันาเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
22744   การจดัประสบการณ์ส าหรบัเด็กปฐมวยั          
             Provision of Experiences for Preschool Children 
     พฒันาการและพฤตกิรรมของเด็กปฐมวยั  ขอบขา่ยของประสบการณ์เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั  ปัจจัยส าคญัทีม่อีทิธพิลตอ่การจัด
ประสบการณ์เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั  หลกัการและวธิกีารในการจัดประสบการณ์เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั บทบาทของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การจัดประสบการณ์เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั การจัดประสบการณ์เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยัดา้นรา่งกาย ดา้นสตปัิญญา ดา้นอารมณ์จติใจและ 
การอยูร่ว่มกนัในสงัคม การมคีณุธรรมจรยิธรรมตลอดจนการมสีนุทรยีภาพ 
 
22745   สมัมนาหลกัสตูรและการสอน    

Seminar in Curriculum and Development and Instruction Methodology 
 ทฤษฏหีลกัสตูรและทฤษฎกีารสอน พืน้ฐานและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน การออกแบบ
หลกัสตูร กระบวนการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน การท าหลกัสตูรสถานศกึษา นวตักรรมและเทคโนโลยทีีน่ ามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 
และพฒันาสถานศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ การน าหลกัสตูรไปใช ้การประเมนิและปรับปรงุหลกัสตูร การบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลกบั 
นวตักรรมเทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่  
 กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกบัสภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวโนม้ของการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  
การพฒันาภาวะผูน้ า และเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ ีน่ าไปสูค่ณุภาพการศกึษา 
 
22746   สารตัถะและวทิยวธิทีางภาษาไทย              
              Foundations and Methodologies of Thai Language Instruction 
 การวเิคราะหค์วามเคลือ่นไหวและแนวโนม้ของหลกัสตูรภาษาไทย การพฒันาและออกแบบหลกัสตูร ทฤษฎกีารสอนภาษา  
การจัดระบบการเรยีนรูท้างภาษา รปูแบบและเทคนคิการสอนภาษาไทย การออกแบบสือ่การเรยีนรู ้การเลอืกใชภ้มูปัิญญาและแหลง่เรยีนรู ้ 
การสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการสอนภาษาไทย การศกึษาแหลง่เทคโนโลยสีารสนเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนภาษาไทย การวเิคราะห ์เลอืกใชแ้ละพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศในการสอนภาษาไทย และการวจัิยในชัน้เรยีน
เกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาไทย 
 
22747   การพฒันาทกัษะทางภาษา                   
   Development of Language Skills 
         ธรรมชาตขิองภาษา และการใชภ้าษาเพือ่สือ่ความหมาย ทฤษฎทีางจติวทิยาเกีย่วกบัการเรยีน และการสอนภาษา การพฒันา 
ทกัษะการฟังและด ูการพดู การอา่น การเขยีนอยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ การพฒันาทกัษะการคดิเพือ่พฒันาทกัษะทางภาษา การจัด 
การเรยีนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะการฟังและด ูการพดู การอา่น และการเขยีน การพฒันาและการประเมนิสมรรถภาพทางภาษาเพือ่การสือ่สาร 
 



22748   วรรณกรรมทอ้งถิน่                                           
              Folk Literature 
         ความหมายและความส าคญัของวรรณกรรมทอ้งถิน่ การวเิคราะหล์กัษณะรปูแบบและเนือ้หาของวรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตา่งๆ  
ความสมัพนัธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตา่ง ๆ ความสมัพนัธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่กบัสงัคมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ การศกึษาวเิคราะหแ์ละ
เปรยีบเทยีบวรรณกรรมทอ้งถิน่ สถานภาพการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสรมิวรรณกรรมทอ้งถิน่ และการน า 
วรรณกรรมทอ้งถิน่ไปใชเ้ป็นสือ่ในการเรยีนการสอน 
 
22749   การจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาไทย      

Provision of Learning Experiences in Thai Language 
 การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูภ้าษาไทย การศกึษาเกีย่วกบัเนือ้หา สาระ และการจัดประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาไทย 
ในเรือ่งการฟัง การด ูการพดู การอา่น การเขยีน หลกัการใชภ้าษาวรรณคด ีและวรรณกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนแตล่ะระดบั การจัดการ 
เรยีนรูเ้พือ่บรูณาการสาระการเรยีนรู ้และการผลติสือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษา 
 
22750   สารตัถะและวทิยวธิทีางคณิตศาสตร ์        

   Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction 
 การวเิคราะหป์รัชญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณติศาสตร ์จติวทิยาการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์สารัตถะเกีย่วกบัพชีคณติ เรขาคณติ 
และการวเิคราะห ์รปูแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั การจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาศกัยภาพทางคณติศาสตรด์า้นการแกปั้ญหา การใหเ้หตผุล การเชือ่มโยง การสือ่สาร การสือ่ความหมาย 
การน าเสนอ และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนส าหรับผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางคณติศาสตร ์การวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ แนวคดิพืน้ฐานและขอบเขตการวจัิยทางคณติศาสตรศ์กึษา การวจัิยการสอน การเรยีนรูน้วตักรรมและ
เทคโนโลยกีารเรยีนการสอนคณติศาสตร ์การวจัิยเพือ่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนและพฒันาการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์
 
22751 คณิตศาสตรป์ระยกุต ์        
 Applied Mathematics 
 การวเิคราะหแ์นวคดิส าคญั วธิกีารประยกุตค์ณติศาสตรเ์กีย่วกบัทฤษฎจี านวน พชีคณตินามธรรม ทฤษฎกีราฟ ตวัแบบเชงิเสน้ 
และไมใ่ชเ่ชงิเสน้ แคลคลูสั สถติแิละความน่าจะเป็น และคณติศาสตรอ์ืน่ ๆ ทีส่ าคญัมาใชส้รา้งตัวแบบเชงิคณติศาสตรใ์นการแกปั้ญหา และ 
การประยกุตด์า้นอืน่ๆ 
 
22752   คณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู        
              Mathematics for Teacher 
 การสมัมนาแนวคดิส าคญั สาระและหลกัการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานในเรือ่ง เซต แบบรปู ความสมัพนัธแ์ละฟังกช์นั จ านวนและ 
การด าเนนิการ ตวัแปร พหนุาม สมการและอสมการ เรขาคณติและการพสิจูน ์การวดั เรขาคณติวเิคราะหแ์ละแคลคลูสั สถติแิละความน่าจะเป็น  
และสาระอืน่ๆ ของคณติศาสตรท์ีส่ าคญั  การวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงสาระและหลกัการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานกบัคณติศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีน 
 
22753   การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์          
             Provision of Learning Experiences in Mathematics 
 การวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอน มาตรฐานการเรยีนรู ้และหลกัสตูรคณติศาสตร ์สาระส าคญัเกีย่วกบัจ านวนและ 
การด าเนนิการ พชีคณติ เรขาคณติ การวดั สถติแิละความน่าจะเป็น และทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ รปูแบบกจิกรรมและ 
งานคณิตศาสตรท์ีส่ง่เสรมิความรู ้ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐาน และ 
การเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตัวและสถานการณ์ในชวีติจรงิ การจัดประสบการณ์การเรยีนรูเ้พือ่น าไปสูโ่ครงงานคณิตศาสตร ์ 
การเลอืกใชข้อ้มลูและสารสนเทศ การพฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลย ีการพฒันาเครือ่งมอืประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้น 
ความรู ้ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์เจตคต ิและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และการวนิจิฉัยมโนทศันท์ีค่ลาดเคลือ่นของผูเ้รยีน  
การวจัิยในชัน้เรยีนและจัดระบบการสารสนเทศเกีย่วกบัศกัยภาพทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนและ 
พฒันาระบบการจัดการศกึษาดา้นคณติศาสตร ์
 
22754   สารตัถะและวทิยวธิทีางสงัคมศกึษา                 
  Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction 
      ปรัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนือ้หาสาระ และวธิกีารทางสงัคมศาสตร ์การประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  
การพฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัพลวตัของสงัคมศกึษา การเปลีย่นแปลงในสงัคม แผนพฒันาประเทศ  
และลกัษณะของผูเ้รยีน การบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัจติวทิยาการศกึษา การพฒันาการใชน้วตักรรม เทคโนโลยี
การศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่การเรยีนรูท้ ีห่ลากหลายในการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา การพฒันากระบวนการวดัและ 
ประเมนิผลทางการศกึษาและการวจัิยทางการศกึษาในการพฒันาการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการศกึษาทางสงัคมศกึษา การพฒันา 
ความเป็นครสูงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานของประเทศ 
 
22755   โลกาภวิตันศ์กึษา         
              Globalization Studies 
 แนวคดิเกีย่วกบัโลกาภวิตัน ์กระบวนการโลกาภวิตัน ์การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของโลก ภมูภิาค ประเทศ และชมุชนในยคุ
โลกาภวิฒัน ์ผลกระทบตอ่พฒันาการของมนุษยชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แนวคดิและกระบวนการสรา้งสงัคมคณุภาพในยุคโลกาภวิตัน ์สมดลุ 
และการผสมผสานทีส่ าคญัในยคุโลกาภวิตัน ์การพฒันาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพยีง บทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยส าคญั 
ในการสรา้งสงัคมคณุภาพ ตลอดจนการพฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูโ้ลกาภวิตันศ์กึษาในสงัคมศกึษาโดยการจัดการเรยีนรูท้ ี ่
สอดคลอ้งกบัผูเ้รยีนและกระแสโลกาภวิตัน ์
 
22756   สารสนเทศรว่มสมยัทางสงัคมศาสตร ์       
             Contemporary Information in Social Sciences 
แนวคดิเกีย่วกบัขอ้มลูรว่มสมยัทางสงัคมศาสตรด์า้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม  ปรัชญา การศกึษา วฒันธรรม ศาสนา จรยิธรรม   
สภาวะแวดลอ้ม ทรัพยากร ประชากร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีลกัษณะ ประเภทและแหลง่รวมสารสนเทศรว่มสมยัทางสงัคมศาสตร ์  
วธิกีารจัดระบบขอ้มลูรว่มสมยัทางสงัคมศาสตร ์และการน าระบบสารสนเทศรว่มสมยัทางสงัคมศาสตรไ์ปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน   
การพฒันาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพยีง วธิกีารประมวล วเิคราะห ์และสงัเคราะหส์ารสนเทศรว่มสมยัทางสงัคมศาสตร ์ตลอดจนการจัดการ
ความรูท้างสงัคมศาสตรเ์พือ่สรา้งงานหรอืขอ้เขยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
 



22757   การจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้งัคมศกึษา      
             Provision of Learning Experiences in Social Studies 
 เนือ้หาสาระเกีย่วกบัศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรมและการด าเนนิชวีติในสงัคม เศรษฐศาสตร ์
ประวตัศิาสตรแ์ละภมูศิาสตร ์และวธิกีารศกึษาในศาสตรแ์ละสาระรว่มสมยัทางสงัคมศาสตรท์ีส่มัพนัธก์บัการเรยีนรูท้างสงัคมศกึษา  
การประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอนสงัคมศกึษาเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพทางสงัคมศกึษาของผูเ้รยีน การวเิคราะห ์จัดท าและปรับปรงุ
หลกัสตูรสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาบคุคลและสงัคมของทอ้งถิน่ การจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่มัพนัธก์บัพฒันาการ 
ของผูเ้รยีนและสถานการณ์ในชวีติจรงิ การพฒันาการใชน้วตักรรม เทคโนโลย ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
คณุลกัษณะทางสงัคมศกึษาของผูเ้รยีน ภาวะผูน้ าในการบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาและการพฒันาทกัษะส าคญัในวชิาชพีครสูงัคมศกึษา 
 
22758   สารตัถะและวทิยวธิทีางวทิยาศาสตร ์                   
   Foundations and Methodologies of Science Education Instruction 
 ประวตั ิปรัชญา วฒันธรรมทางวทิยาศาสตร ์ธรรมชาตแิละบทบาทของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพฒันาหลกัสตูรวทิยาศาสตร ์
เป้าหมายและลกัษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การเลอืกใชส้ือ่และแหลง่เรยีนรู ้และการวดัประเมนิผล 
การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรส์ าหรับผูเ้รยีนระดบัตา่งๆ แนวโนม้การพฒันาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การวจัิยทาง
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นอนาคต การออกแบบหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ทีส่ง่เสรมิการพฒันา
ความรูว้ทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์วธิสีอน เทคนคิการสอน สือ่การสอนและแหลง่เรยีนรูท้าง
วทิยาศาสตร ์การจัดหอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตร ์ 
การวจัิยทางหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ความส าคญัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สงัคม 
 
22759   ชวีวทิยาและเคมสี าหรบัคร ู      
             Biology and Chemistry for Teachers 
 ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ กายวภิาคและสรรีวทิยาของพชืและสตัว ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนเิวศ พนัธกุรรม เทคโนโลย ี
ชวีภาพ อะตอมและโมเลกลุ กลไกส าคญัของปฏกิริยิาเคม ีเคมอีนนิทรยี ์สารประกอบเชงิซอ้น สมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองของแข็ง 
และของไหล ปิโตรเคมคิอล เคมอีนิทรยี ์สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม  และการน าความรูท้างชวีวทิยา และเคม ีมาจัดการเรยีนการสอน 
 
22760   ฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรส์ าหรบัคร ู      
             Physics and Astronomy for Teachers 
 กลศาสตร ์พลศาสตร ์ของไหล พลงังาน เทอรโ์มไดนามกิส ์ความรอ้น คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์สารกมัมนัตรังส ี 
เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยวีสัดศุาสตร ์และนาโนเทคโนโลยกีายภาพ วทิยาศาสตร ์
เกีย่วกบัโลกดา้นบรรยากาศ อตุนุยิมวทิยา พายแุละหยาดน ้าฟ้า ภมูอิากาศ ธรณีวทิยา การเคลือ่นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก  
แผนทีท่างภมูศิาสตร ์วทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัอวกาศ ทฤษฎขีองเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร ์ดวงดาว และเทคโนโลยอีวกาศ 
 
22761   การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์      
             Provision of Learning Experiences in Sciences 
 การศกึษาเนือ้หาสาระและการจัดประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ ชวีติกบั 
สิง่แวดลอ้ม สารและสมบตัขิองสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลงังาน การเปลีย่นแปลงของโลก และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 
 
22762  สารตัถะและวทิยวธิทีางภาษาองักฤษ             
            Foundations and Methodologies of English Language Instruction 
        หลกัการใชภ้าษา วรรณคด ีและวฒันธรรม ปรชัญาและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ การพฒันาหลกัสตูร 
ภาษาองักฤษ วทิยวธิกีารเรยีนภาษาองักฤษ และการประเมนิภาษาองักฤษแบบตา่งๆ การเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง สือ่และแหลง่เรยีนรูภ้าษา 
องักฤษ การวจัิยเกีย่วกบัหลกัสตูร และการจัดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
 
22763   หลกัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและบรบิททางภาษา                       
          Principles Context of English Language Learning   
         การเรยีนรูภ้าษาแรกและภาษาตา่งประเทศ ทฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษาในและนอกชัน้เรยีน ทฤษฎ ีงานวจัิย  
บทความและต าราเกีย่วกบับรบิททางภาษา สงัคม และการใชภ้าษาในทกัษะตา่งๆ ปัจจัยสิง่แวดลอ้มและจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผล 
ตอ่การเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน ปฏสิมัพนัธข์องบรบิท ผลกระทบและอทิธพิลของตวัแปรดา้นบรบิทสงัคม วฒันธรรม และตวัแปรดา้นผูใ้ช ้
ภาษาทีม่ตีอ่รปูแบบและวธิกีารใชภ้าษา ประเภทของสารกบัความรูค้วามเขา้ใจของผูใ้ชภ้าษา ประสบการณ์ในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์าร 
 
22764   การพฒันาบทเรยีนและสือ่การสอนภาษาองักฤษ      
             Materials and Media Development in Teaching English 
         การส ารวจความตอ้งการ ความจ าเป็น และความสนใจของผูเ้รยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการใชภ้าษาองักฤษกอ่นการพฒันา 
บทเรยีนและสือ่การสอน การวเิคราะหบ์ทเรยีนและสือ่การสอนตามหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน การเลอืกสรร สือ่สิง่พมิพ ์สือ่วธิกีาร สือ่วสัด ุ
อปุกรณ์ และสือ่อเิล็กทรอนกิส ์การประยกุตบ์ทเรยีนและสือ่การสอนใหเ้ขา้กบับรบิทของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม การวเิคราะหแ์ละประยกุต ์
ทฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษาในชวีติประจ าวนัและการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนในการเรยีนรูภ้าษา การออกแบบ สรา้ง และ 
ประเมนิบทเรยีน สือ่การสอนและกจิกรรมการเรยีนการสอนทกัษะทางภาษา 
 
22765   การจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ      
    Provision of Learning Experiences in English Language 
 การประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอน มาตรฐานการเรยีนรู ้และหลกัสตูรภาษาองักฤษสาระส าคญัเกีย่วกบัการสือ่สารใน 
สถานการณ์จรงิ  การน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผูเ้รยีน เทคนคิการสอน และการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยเนน้ทกัษะ 
การสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนแตล่ะวยัมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ/เสมอืนจรงิ ตลอดจนการพฒันาประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 
ทีเ่ชือ่มโยงภาษาองักฤษในชัน้เรยีนกบัสถานการณ์/สิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิ การเลอืกใชข้อ้มลู/สารสนเทศเพือ่พฒันาบทเรยีน นวตักรรม และ
เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ  รวมทัง้การพฒันาเครือ่งมอืวดัและประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ความเขา้ใจ  
ทกัษะ และการใชภ้าษาองักฤษ การใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่การน าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนและการพฒันาระบบการเรยีน 
การสอนภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 



22766   สารตัถะและวทิยวธิทีางวชิาอาชพี                
   Foundations and Methodologies of Vocational Area Instruction 

 หลกัการพฒันาหลกัสตูร การจัดการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมวชิาอาชพีกลุม่อาชพีส าคญัในสงัคมไทยและสงัคมโลก การวเิคราะห ์
แนวทางการพฒันาวชิาอาชพีตามพลวัตของสงัคม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลวชิาอาชพี การใช ้

กระบวนการวจัิยในการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนในดา้นวชิาอาชพี การวางแผนการด าเนนิการพฒันาการจัดการศกึษาวชิาอาชพี 
ในทอ้งถิน่ของตน สมรรถนะของผูส้อนวชิาอาชพี มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาอาชพี และการวเิคราะหแ์นวโนม้การจัดการเรยีนรูท้างวชิาอาชพี 
 
22767   การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ชิาอาชพี      
             Provision of Learning Experiences in Vocational Area 
 การศกึษาเนือ้หาสาระและการจัดประสบการณ์การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง การด ารงชวีติและครอบครัว  
การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็นเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือ่การท างานและอาชพี 
 
22768 บรบิททางการศกึษา 
 Context of Education 
 สภาพและผลกระทบของบรบิทดา้นสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่การจัด 
การศกึษา บทบาทของการศกึษาตอ่การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสงัคม คณุธรรม จรยิธรรมเกีย่วกบัการศกึษา และปรัชญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีงทีม่ตีอ่การจัดการศกึษา 
 
22769   การจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ     
             Educational Management for Special Learners 
 ความหมาย ความส าคญั และความจ าเป็น หลกัการและแนวคดิการจัดการศกึษาส าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ ประเภทและรปูแบบ 
การจัดการเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานและขอ้วนิจิฉัยเบือ้งตน้เกีย่วกบัธรรมชาต ิสภาพและปัญหาของผูเ้รยีน
ลกัษณะพเิศษ จติวทิยาการเรยีนการสอนส าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ เครือ่งมอืและการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืเพือ่จ าแนกประเภทของผูเ้รยีน
ลกัษณะพเิศษ สือ่ และวธิกีารจัดการเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ แนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ  
การชว่ยเหลอืและแกปั้ญหาผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษทีเ่หมาะสม คณุสมบตัแิละบทบาทของผูใ้หก้ารศกึษาแกผู่เ้รยีนลกัษณะพเิศษ  
 
23501 สารสนเทศ และการวจิยัการบรหิารการศกึษา 
 Information and Research in Educational Administration 
 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัสารสนเทศ การวเิคราะห ์การพฒันาระบบ และการใชส้ารสนเทศเพือ่การบรหิาร และการจัดการเรยีนรู ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมเพือ่การบรหิารและการวจัิยทางการศกึษาและการบรหิารการศกึษา ลกัษณะและประเภทการวจัิยทางการ
บรหิารการศกึษา ระเบยีบวธิวีจัิย กระบวนการวจัิย การวางแผนการวจัิย การคน้ควา้วรรณกรรม การรวบรวมและการวเิคราะห ์ขอ้มลูการวจัิย
เกีย่วกบัองคก์ารทางการศกึษา การวจัิยเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา การประเมนิโครงการ หลกัการและเทคนคิการวดัและประเมนิผลทาง 
การศกึษา สถติแิละคอมพวิเตอรเ์พือ่การวจัิยและการประเมนิการศกึษา หลกัและกระบวนการในการประกนัคณุภาพการศกึษา องคป์ระกอบ 
ของการประกนัคณุภาพการศกึษา มาตรฐานการศกึษา การประกนัคณุภาพภายในและภายนอก บทบาทของผูบ้รหิารในการประกนัคณุภาพ
การศกึษา การน าผลการวจัิยไปใชใ้นการบรหิารการศกึษา และกรณีศกึษาเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ นวตักรรม และการวจัิยการบรหิาร 
การศกึษา 
 
23503 การจดัและบรหิารองคก์ารทางการศกึษา 
 Organization and Management of Educational Institutions 
 ความหมาย ความส าคญัและกระบวนการในการบรหิารและการจัดการองคก์าร การก าหนดบทบาทและภารกจิหนา้ทีข่องหน่วยงาน 
สถานศกึษา และองคก์ารทางการศกึษา การบรหิารงานวชิาการ การบรหิารการจัดการเรยีนรูท้ ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั หลกัการพฒันาหลกัสตูร  
การบรหิารและการก ากบัตดิตามการน าหลกัสตูรไปใช ้การพัฒนาหลกัสตูรทอ้งถิน่ การวเิคราะหปั์ญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสตูร  
แนวคดิ หลกัการ กระบวนการ เทคนคิ กลยทุธแ์ละการประเมนิผลการนเิทศการศกึษา การวางแผนและการจัดระบบการนเิทศการจัดการเรยีนรูใ้น
สถานศกึษา ความสมัพนัธข์องการนเิทศกบัการบรหิารการศกึษา การบรหิาร การแสวงหา และการใชท้รัพยากรการศกึษา การสรรหา บรรจ ุ 
แตง่ตัง้ พฒันา เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจ และใหค้ าปรกึษาแกค่รแูละบคุลากรทางการศกึษา การจัดระบบและการบรหิารงานธรุการ 
งบประมาณ การเงนิ บญัช ีพสัด ุและการควบคมุภายใน  เทคนคิและกลยทุธก์ารบรหิารอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษา 
การบรหิารจัดการแหลง่เรยีนรู ้ส ิง่แวดลอ้มและพลงังาน และระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
23599 การพฒันาทกัษะและประสบการณว์ชิาชพีทางการบรหิารการศกึษา 
 Skills Development and Professional Experiences in Educational Administration 
 การฝึกทกัษะและประสบการณ์ในการเป็นผูน้ าทางการศกึษา การวเิคราะห ์ก าหนด พฒันา และประเมนินโยบายและแผน 
การศกึษา การวเิคราะหบ์รบิทหรอืสภาพแวดลอ้มในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลยแีละดา้นอืน่ๆ เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นการ 
ก าหนดวสิยัทศัน ์กลยทุธ ์และแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา การแกปั้ญหาและการตดัสนิใจทางการศกึษา การพฒันาบคุลกิภาพและ 
เจตคตทิีด่ใีนการเป็นผูน้ าทางการศกึษา การเสรมิสรา้งและพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีเพือ่ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาและ 
ผูบ้รหิารการศกึษามคีณุลกัษณะ มพีฤตกิรรม และมกีารปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวชิาชพี และการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 
รวมทัง้มกีารสง่เสรมิและพฒันาผูร้ว่มงานใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม และการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา  
การพฒันาผูเ้รยีนโดยการจัดกจิกรรมเสรมิสรา้งวนัิย คณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์คา่นยิม และความสามคัคใีนหมูค่ณะ  
การจัดระบบดแูลชว่ยเหลอื และการจัดกจิกรรมพเิศษเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดร้ับการพฒันาทกุดา้นเต็มศกัยภาพ  หลกัการและกลยทุธก์าร
ประชาสมัพนัธเ์พือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งสถานศกึษากบัชมุชน บทบาทของผูบ้รหิารในการจัดกจิกรรมเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร 
ของสถานศกึษาไปสูช่มุชน ทอ้งถิน่ และผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่กระตุน้และสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มในการจัดการศกึษา การระดมทรัพยากร  
และการลงทนุเพือ่การศกึษา 
 
23700 ทฤษฎแีละแนวปฎบิตัใินการบรหิารการศกึษา 
 Theories and Practices in Educational Administration 
 ความหมาย ความส าคญั ขอบขา่ยและพฒันาการของทฤษฎกีารบรหิารและทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา  แนวคดิและทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษาทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ทฤษฎอีงคก์าร ทฤษฎรีะบบ พฤตกิรรมองคก์าร ภาวะผูน้ า การจงูใจ การตดิตอ่สือ่สาร  
การตดัสนิใจ การพฒันาองคก์าร การบรหิารความขดัแยง้ การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม การบรหิารทีมุ่ง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์ประสทิธภิาพและ 
ประสทิธผิลขององคก์าร การจัดการการเปลีย่นแปลง การจัดการคณุภาพ การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎตีะวนัตกและตะวนัออก 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษา การประยกุตท์ฤษฎ ีหลกัการบรหิารการศกึษาและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การปฏบิตัภิารกจิและ 
การพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 
 



23720 ทฤษฎแีละแนวปฎบิตัใินการบรหิารการศกึษา* 
 Theories and Practices in Educational Administration 
 ความหมาย ความส าคญั ขอบขา่ย และพฒันาการของทฤษฎกีารบรหิาร และทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา แนวคดิและทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษาทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ทฤษฎรีะบบ ทฤษฎอีงคก์าร พฤตกิรรมองคก์าร และการพฒันาองคก์าร ภาวะผูน้ า อ านาจ
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ การตดัสนิใจสัง่การ การบรหิารความขดัแยง้ การจงูใจ การตดิตอ่สือ่สาร การบรหิารสมรรถนะทรัพยากรบคุคลใน
องคก์าร แนวคดิรว่มสมยัทางการบรหิาร นวตักรรมการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารการศกึษา ระบบการศกึษาและระบบการ
บรหิารการศกึษาไทย กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร และการจัดการศกึษา การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎตีะวนัตกและตะวนัออก
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษาเพือ่การปฏบิตัภิารกจิและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
(* ฉบบัปรับปรงุเริม่ใชภ้าคการศกึษาที ่1/2554) 
23721 การวจิยัการบรหิารการศกึษา 
 Research in  Educational Administration 
 แนวคดิการวจัิยการบรหิารการศกึษา กระบวนการวจัิยเชงิปรมิาณและคณุภาพทางการบรหิารการศกึษา ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาเกีย่วกบั
การก าหนดปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเขยีนโครงการวจัิย การก าหนดวตัถปุระสงค ์การตัง้สมมตฐิาน การเลอืก
กลุม่ตวัอยา่ง การสรา้งเครือ่งมอื การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู การสรปุผลและการเขยีนรายงานการวจัิย และการเสนอ
ผลการวจัิย ประเภทการวจัิยทางการบรหิารการศกึษาและทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาเกีย่วกบัการวจัิยเชงินโยบาย การวจัิยสถาบนั การวจัิย
เชงิอนาคต การวจัิยปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม การประเมนิและบรหิารจัดการประเมนิโครงการ การวดัและประเมนิเพือ่การบรหิารการศกึษา การ
ประเมนิและวพิากษ์คณุภาพงานวจัิยทางการบรหิารการศกึษา และการประยกุตใ์ชง้านวจัิยเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา 
 
23722 การบรหิารวชิาการและทรพัยากรการศกึษา 
 Academic and Educational Resources Administration 
 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการบรหิารวชิาการ การพฒันาและการบรหิารหลกัสตูร การสง่เสรมิกระบวนการจัดการเรยีน 
การสอน การนเิทศการศกึษา การประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การก ากบั ตดิตามและประเมนิผลคณุภาพสถานศกึษา หลกัการ
และแนวคดิเกีย่วกบัทรัพยากรการศกึษาอนัประกอบดว้ย ทรัพยากรมนุษย ์ทรพัยากรทางกายภาพ ทรัพยากรดา้นขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศ 
ทรัพยากรการเงนิ และทรัพยากรอืน่ๆ  การวเิคราะหท์รัพยากรการศกึษา วธิกีารไดม้า การพฒันา และการสงวนรักษาทรัพยากรการศกึษา หลกั
และกระบวนการบรหิารจัดการทรัพยากรการศกึษา เทคนคิการวเิคราะห ์ควบคมุ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการใช ้การจัดสรรทรัพยากร
การศกึษา เทคนคิและวธิกีารบรหิารทรพัยากรการศกึษาประเภทตา่งๆ  
 
23723 นโยบาย การวางแผน และการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 Educational Politics, Planning and Quality Development 
 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและกระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏบิตั ิการก ากบั ตรวจสอบประเมนิและปรับปรงุ
นโยบายการศกึษา การจัดท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษาการวเิคราะหข์อ้มลูพลวตัของบรบิททางการเมอืง 
เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม คา่นยิม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่นโยบายและแผนการศกึษา การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
และคาดการณ์อนาคตดา้นการศกึษาของชาต ิภมูภิาค ทอ้งถิน่และสถานศกึษา การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์รทางการศกึษาเพือ่ก าหนด
วสิยัทศันท์างการศกึษา การจัดท าและบรหิารแผนกลยทุธท์างการศกึษาตามกรอบภารกจิขององคก์รทางการศกึษา การก ากบั ตรวจสอบและ
ประเมนิคณุภาพการจัดการศกึษาและการน าผลการประเมนิไปปรับปรงุคณุภาพการศกึษา 
 
23725 บรบิททางการบรหิารการศกึษา 
 Contexts in Educational Administration 
 หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีระบบและสภาวะของสงัคม การเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม คา่นยิม สิง่แวดลอ้ม
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษา การประยกุตค์วามรูเ้กีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มตา่งๆ ใหเ้ป็นประโยชน์
ตอ่การบรหิารการศกึษาของไทย การศกึษาและวเิคราะหบ์ทบาทของประเทศไทยในสงัคมโดยเฉพาะในสว่นทีม่ผีลกระทบและเกีย่วขอ้งกบั 
การบรหิารการศกึษา 
 
23726 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ และเทคโนโลยกีารบรหิารการศกึษา 
 Management Information Systems and Educational Administration Technology 
 หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ หลกัการและแนวทางจัดระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารการศกึษา ระบบสนับสนุน 
การตดัสนิใจ แนวคดิ หลกัการและองคป์ระกอบของเทคโนโลยกีารบรหิารการศกึษา การใชเ้ทคโนโลยกีารบรหิารการศกึษา การใชค้อมพวิเตอร์
เพือ่การจัดระบบสารสนเทศและการบรหิารการศกึษา การคน้คนืสารสนเทศ ระบบการจัดการความรู ้การจัดการคณุภาพ วธิกีารเชงิปรมิาณและ
การจ าลองผลเพือ่การตดัสนิใจ เทคนคิการตดิตามและควบคมุการปฏบิตังิาน หลกัการบรหิารส านักงานสมยัใหม ่ความสมัพนัธเ์ชงิพลวตั 
 
23727 การพฒันาระบบการจดัการเรยีนรู ้
 Development of Learning Systems Management 
 แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู ้ทฤษฎพีฒันาการ ทฤษฎกีารเรยีนการสอน องคป์ระกอบของการเรยีนการสอน 
หลกัและกระบวนการวเิคราะหแ์ละพฒันาระบบการเรยีนรู ้การประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร 
หลกัและกระบวนการวเิคราะหแ์ละพฒันาหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎเีกีย่วกบัการนเิทศการศกึษา การ
นเิทศการเรยีนการสอน หลกัและกระบวนการวดัผลและประเมนิผลการจัดการเรยีนรู ้การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยกุตแ์นวคดิ หลกัการและ
ทฤษฎรีะบบการเรยีนรูเ้พือ่การบรหิารวชิาการ การจัดการความรูแ้ละการพฒันาคณุภาพการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัสถานศกึษา ทอ้งถิน่ และสงัคม 
 
23787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (บรหิารการศกึษา) 
 Independent Study (Educational Administration) 
 การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูการเสนอรายงานผลการวเิคราะหห์รอืวจัิย 
 
23788 วทิยานพินธ ์(บรหิารการศกึษา) 
 Thesis (Educational Administration)  
 การเลอืกปญัหาการวจิยั การส ารวจ และวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่ก ีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิยั การเขยีนและเสนอ
โครงการวทิยานพินธ ์การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวจิยัส าหรบัวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอ
ขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิยั
เพือ่เผยแพร ่
 
 
 



23789 การพฒันาทกัษะและประสบการณว์ชิาชพีส าหรบัผูน้ าทางการศกึษา 
 Skills Development and Professional Experiences for Educational Leaders 
 การเสรมิสรา้งและพฒันาภาวะผูน้ าทางการศกึษา การจัดองคก์าร การพฒันาวสิยัทศันใ์นการจัดการศกึษา การพฒันาระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยแีละการสือ่สารการศกึษา การเสรมิสรา้งและพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจทางการศกึษา การบรหิารกจิการ
นักเรยีน หลกัสตูรระบบการนเิทศ ก ากบั ตดิตามการประเมนิผลและการพฒันาคณุภาพการศกึษา การพฒันาบคุลกิภาพและเจตคตทิีด่ใีนการเป็น
ผูน้ าทางการศกึษา การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพนัธแ์ละความสามารถในการท างานรว่มกบัผูอ้ ืน่ การฝึกและพฒันาทกัษะการบรหิารจัดการ 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในองคก์รหรอืสถานศกึษา การเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์บัชมุชนและเครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ การเสรมิสรา้ง
คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีส าหรับผูบ้รหิารการศกึษาและผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 
24725 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา       
 Educational Research and Statistics 
 การก าหนดปัญหา วตัถปุระสงคข์องการวจัิย การคน้ควา้วรรณกรรมเพือ่การวจัิยทางการศกึษา การก าหนดกรอบแนวคดิในการวจัิย
และสมมตฐิานของการวจัิย ประเภทของการวจัิยทางการศกึษา การวางแผนการวจัิย การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง การสรา้งเครือ่งมอื
และเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวจัิย การใชส้ถติใินการวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเขยีนรายงานการวจัิยและการประเมนิคณุภาพงานวจัิย 
 
24726 วธิวีทิยาการประเมนิทางการศกึษา      

 Educational Evaluation  Methodology 
 แนวคดิในการประเมนิทางการศกึษา จติวทิยาและสงัคมวทิยาเพือ่การประเมนิ  พืน้ฐานเศรษฐศาสตรเ์พือ่การประเมนิ ทฤษฎกีารวดั 
การประเมนิและการตดัสนิใจ การวางแผนและออกแบบประเมนิ การพฒันาตวับง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิ การพฒันาเครือ่งมอืและการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูเพือ่การประเมนิ การเลอืกใชส้ถติเิพือ่การประเมนิและการเขยีนรายงานการประเมนิ การประเมนิความตอ้งการจ าเป็น การประเมนิ
ความกา้วหนา้และการประเมนิผลการด าเนนิโครงการ การประกนัคณุภาพการศกึษา แนวปฏบิตัใินการประเมนิสิง่ทีมุ่ง่ประเมนิใดๆ ทางการศกึษา 
และการบรหิารจัดการโครงการประเมนิ 
 
24727 สมัมนาการประเมนิการศกึษา       
 Seminar in Educational Evaluation 
 ศกึษาคน้ควา้และแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึง่กนัและกนัเกีย่วกบัแนวคดิและพฒันาการของการประเมนิ การศกึษาสภาพปัจจบุนั 
ปัญหา และแนวโนม้ของการประเมนิการศกึษา การวางแผน การบรหิารและการจัดการในการประเมนิ การประเมนิความตอ้งการจ าเป็น  
การประเมนิตนเอง ทัง้ในระดบับคุคลและหน่วยงาน การประเมนิหลกัสตูรและการสอน การประเมนิผูเ้รยีน การประเมนินโยบาย และแผนงาน  
การประเมนิโครงการ การประเมนิองคก์รและบคุลากร การประกนัคณุภาพการศกึษา การประเมนิผลผลติและผลกระทบ การวเิคราะหข์อ้มลู  
และการใชผ้ลการประเมนิ การวเิคราะหปั์ญหาและการประเมนิดา้นอืน่ๆ   
 
24728 การประเมนินโยบาย  แผนงานและโครงการ      

Evaluation of Policy, Program and Project 
แนวคดิเกีย่วกบันโยบาย แผนงานและโครงการ การพฒันานโยบาย แผนงานและโครงการ แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนินโยบาย 

แผนงานและโครงการ กระบวนการประเมนิ อนัไดแ้ก ่การวเิคราะหน์โยบาย แผนงานและโครงการ การก าหนดจดุมุง่หมาย ตวับง่ชี ้และ 
เกณฑก์ารประเมนิ รปูแบบการประเมนิ การวางแผนเพือ่การประเมนิ การพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ การวเิคราะหข์อ้มลู และเสนอ 
ผลการประเมนิ การเขยีนรายงานการประเมนิและการน าผลการประเมนิไปใช ้การประเมนิความพรอ้มและความจ าเป็น การประเมนิการน า 
นโยบาย แผนงานและโครงการไปใช ้การประเมนิผลการด าเนนิงาน และการประเมนิผลกระทบ 
 
24729 การประเมนิหลกัสตูรและการเรยีนการสอน     
 Evaluation of Curriculum and Instruction 
 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน การวางแผนหลกัสตูร แนวคดิ
เกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูรและการเรยีนการสอน การวเิคราะหห์ลกัสตูร รปูแบบการประเมนิหลกัสตูร การวางแผนเพือ่การประเมนิหลกัสตูร 
การก าหนดจดุมุง่หมาย ตวับง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิหลกัสตูร การพฒันาเครือ่งมอืและการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมนิหลกัสตูร  
การวเิคราะหข์อ้มลูและน าเสนอผลการประเมนิ การเขยีนรายงานการประเมนิและการใชผ้ลการประเมนิ การประเมนิความเป็นไปไดข้อง 
หลกัสตูร การประเมนิการน าหลกัสตูรไปใช ้การตดิตามผลและการประเมนิกระทบของหลกัสตูร และการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและ 
การสอน 
 
24730  การประเมนิองคก์รและบคุลากร       
 Organization and Personnel Evaluation 
 แนวคดิเกีย่วกบัองคก์ร การบรหิารบคุลากร การประเมนิองคก์รและบคุลากร ทฤษฎกีารประเมนิองคก์รและบคุลากร การวเิคราะห์
องคก์ร การวเิคราะหง์าน การก าหนดจดุมุง่หมาย ตวับง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิองคก์รและบคุลากร การพฒันาเครือ่งมอืและการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในการประเมนิองคก์รและบคุลากร การน าเสนอขอ้มลูผลการประเมนิองคก์รและบคุลากร การประเมนิภาวะแวดลอ้มและความพรอ้มของ
องคก์ร การประเมนิความกา้วหนา้และผลการด าเนนิงานตามภารกจิขององคก์ร การประกนัคณุภาพองคก์ร การประเมนิความตอ้งการบคุลากร 
การสรรหาและการคดัเลอืกบคุลากร การประเมนิความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาบคุลากร การประเมนิการปฏบิตังิาน การประเมนิศกัยภาพ 
ของบคุลากร การบรหิารจัดการและการพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพือ่การประเมนิองคก์รและบคุลากร  การใชผ้ลการประเมนิเพือ่พฒันาองคก์ร 
และบคุลากร 
 
24794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การประเมนิการศกึษา)      
 Independent Study (Educational Evaluation) 
 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืวจัิย การเขยีนโครงการ การวเิคราะห ์วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าการ
วเิคราะหห์รอืวจัิย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 
 
24795 วทิยานพินธ ์ (การประเมนิการศกึษา)        
 Thesis (Educational Evaluation) 
 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและเสนอโครงการ
วทิยานพินธ ์การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์ 
การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 
 
 
 
 



24796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการประเมนิการศกึษา    
 Graduate Professional Experience in Educational Evaluation 
 การวเิคราะหแ์ละการจัดองคก์าร การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการประเมนิการศกึษา การพฒันาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและ 
มเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสรา้งเสรมิและการพฒันาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพนัธ ์และความสามารถในการท างานรว่มกนั
เป็นหมูค่ณะ การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางดา้นประเมนิการศกึษา รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
 
25711 แนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยา        
 Concepts of Guidance and Theories in Psychological Counseling 

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา แนวคดิทางการแนะแนว ทฤษฎกีารปรกึษาการแนะแนว
และการปรกึษาเชงิจติวทิยา การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การปรกึษาครอบครัว การปรกึษารายบคุคล การปรกึษากลุม่ และทกัษะ
การปรกึษาแบบจลุภาค 
  
25712 การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา     

Research in Guidance and Psychological Counseling 
 ระเบยีบวธิกีารวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การคน้ควา้วรรณกรรมเพือ่การวจัิย การวางแผนการวจัิยและ 
การรวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวจัิย การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิยเชงิคณุภาพ แนวคดิเกีย่วกบัการวจัิยทางการแนะแนว
และการปรกึษาเชงิจติวทิยาในสถานศกึษาและองคก์ร การวจัิยเกีย่วกบัเครือ่งมอืและกจิกรรมส าหรับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
การวจัิยเกีย่วกบับรกิารสนเทศ การวจัิยเกีย่วกบับรกิารปรกึษา การวจัิยเกีย่วกบัการบรกิารจัดวางตวับคุคล การวจัิยเกีย่วกบัการบรกิารตดิตาม 
และประเมนิผลการแนะแนว  การวจัิยดา้นการแนะแนว การวจัิยเกีย่วกบัการบรหิาร การบรกิาร และวชิาการงานแนะแนวและการปรกึษา 
เชงิจติวทิยา 
 
25713 การสมัมนาทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา    

Seminar in Guidance and Psychological Counseling 
  การศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วพิากษ์ และสงัเคราะหปั์ญหาตา่งๆ ทางสงัคม การศกึษา การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
จากสภาพปัจจบุนัและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง นวตักรรมและแนวคดิใหม่ๆ  ตลอดจนแนวโนม้ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา   
การก าหนดแนวทางในการพฒันาและ/หรอืแกปั้ญหา และสามารถหาองคค์วามรูใ้หมท่างการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
 
25714 การพฒันาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา   

Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments 
 หลกัการเบือ้งตน้และแนวคดิในการพฒันาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การพฒันาแบบทดสอบ
มาตรฐาน เครือ่งมอืมาตรฐานดา้นการศกึษา เครือ่งมอืมาตรฐานดา้นอาชพี เครือ่งมอืมาตรฐานดา้นสว่นตวัและสงัคม เครือ่งมอืทางการแนะแนว
และการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีส่ามารถสรา้งขึน้ใชไ้ดเ้องและหลกัการสรา้ง การพฒันากจิกรรมแนะแนว กจิกรรมแนะแนวดา้นการศกึษา กจิกรรม
แนะแนวดา้นอาชพี กจิกรรมแนะแนวดา้นสว่นตวัและสงัคม นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและ 
การปรกึษาเชงิจติวทิยา การหาประสทิธภิาพ การประเมนิคณุภาพ วธิกีารใช ้และการรายงานผลการใชเ้ครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและ 
การปรกึษาเชงิจติวทิยาทีไ่ดพ้ฒันาขึน้  
 
25715 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร       
 Guidance and Psychological Counseling in Organizations 
 แนวคดิและความส าคญัเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร จติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแนะแนวและ 
การปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร แนวการจัดและบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร พฤตกิรรมบคุคลในองคก์รกบั 
การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร บรกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีค่วรจัดใหก้บับคุคลในองคก์ร การใหบ้รกิาร
ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูในองคก์ร การใหบ้รกิารสนเทศในองคก์ร การใหบ้รกิารปรกึษาในองคก์ร การใหบ้รกิารจัดวางตวับคุคลในองคก์ร  
การใหบ้รกิารตดิตามและประเมนิผลในองคก์ร การประชาสมัพนัธแ์ละประสานงานเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร  
การน าผลการวจัิยไปใชใ้นงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ขเกีย่วกบัการแนะแนวและ 
การปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร และพฒันางานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 
 
25794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) 
  Independent Study (Guidance and Psychological Counseling) 
 การเลอืกศกึษาคน้ควา้อยา่งมรีะบบในหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแนะแนวและการปรกึษา เพือ่พฒันาการแนะแนวและ 
การปรกึษาเชงิจติวทิยา โดยใหนั้กศกึษาท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา แลว้น าเสนอผลงานตอ่
คณะกรรมการการศกึษาคน้ควา้อสิระในรปูของบทความและรายงาน 
 
25795 วทิยานพินธ ์ (การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา)      
 Thesis (Guidance and Psychological Counseling) 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์  
การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรบัวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอ 
และสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ ์การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 
25796   ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา    
 Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling 

วสิยัทศันข์องนักแนะแนว การวเิคราะหแ์ละการจัดศนูยแ์นะแนว การบรหิารงานแนะแนวการพฒันาตนเองใหม้บีคุลกิภาพ 
ทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิ และพฒันาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพนัธแ์ละความสามารถ 
ในการท างานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ ทกัษะการใหบ้รกิารปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็นรายบคุคล และเป็นรายกลุม่ การพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา 
ทางวชิาชพี การสง่เสรมิเจตคต ิจรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
 
26707 ปรชัญาและหลกัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education 
 ปรัชญา แนวคดิ และความเชือ่เกีย่วกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั และการศกึษาทางเลอืกของไทยและ
ตา่งประเทศ หลกัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พฒันาการของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัของไทย
และตา่งประเทศ 
 
 



 แนวคดิการจัดการศกึษาในประเทศไทย ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยักบัการพฒันาเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วฒันธรรม การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยักบัการพฒันาประเทศ การวเิคราะหเ์พือ่การประยกุตใ์ชป้รัชญาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
26708 การวจิยัเพือ่พฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 Research for Nonformal and Informal Education Development 
 ความรูเ้กีย่วกบัสถติแิละการวจัิย การวจัิยทางสงัคมศาสตร ์การวจัิยทางการศกึษา การพฒันาโครงการวจัิย การวเิคราะหโ์ครงการวจัิย 
แผนและแนวคดิการวจัิยทีเ่หมาะสมกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิมนุษยวทิยา การวจัิย
เขงิปฏบิตักิาร การวจัิยเชงิพฒันา ตวัอยา่งของการวจัิยและพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การด าเนนิการวจัิยการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การประยกุตใ์ชก้ารวจัิยทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้
ตลอดชวึติ 
 
26709 การบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั    
 Nonformal and Informal Education Management 
 หลกัการบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบการศกึษาตามอธัยาศยั การวางแผนจลุภาค การวเิคราะหส์ภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของผูเ้รยีนและชมุชนบนพืน้ฐานหลกัการ ทฤษฎแีละการวจัิย การศกึษาคน้ควา้ การพฒันาการบรหิารจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั การพฒันาโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การวเิคราะหแ์ผน การวเิคราะหโ์ครงการ การพฒันาความคดิใหม่ๆ  
จากการบรูณาการความคดิเดมิและความคดิปัจจบุนั การบรหิารงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การนเิทศการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การตดิตามและประเมนิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การตดิตามและประเมนิโครงการ
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 การมภีาวะผูน้ า การสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัคณุธรรม จรยิธรรมในการท างานและการสมัพนัธช์มุชน การมคึวามรับผดิชอบและ
รว่มมอืกบัผูอ้ ืน่และการประกนัคณุภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 
26710 การเรยีนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาสือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั    
 Teaching-Learning, Training, Media Development in Nonformal and Informal Education 
 หลกัการพฒันาหลกัสตูรการศกึษานอกระบบ หลกัสตูรทอ้งถิน่ หลกัการ ทฤษฎแีละจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน
การศกึษานอกระบบ การเรยีนการสอนผูใ้หญ ่หลกัการ แนวคดิ เทคนคิการจัดและบรหิารการฝึกอบรม กลุม่สมัพนัธ ์หลกัการพฒันาและ
ประยกุตใ์ชส้ือ่การศกึษานอกระบบ และแหลง่การเรยีนรูภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่ 
 
26711 สมัมนาปญัหาและประเด็นในการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั    
 Seminars on Current Problems and Issues in Nonformal and Informal Education 
 ปัญหาและประเด็นในการศกึษานอกระบบ หลกัการและกระบวนการในการวเิคราะหปั์ญหาและประเด็นตา่งๆ กลุม่ทางสงัคม การเมอืง 
เศรษฐกจิ และวฒันธรรมทีม่ผีลตอ่การจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบตา่งๆ ปัญหาและ
ประเด็นในการส ารวจกลุม่เป้าหมาย ความตอ้งการและสภาพปัญหาของกลุม่เป้าหมาย การพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ การพฒันาสือ่การจัดหา
ทรัพยากร การบรหิารควบคมุ ตดิตาม การด าเนนิงาน การประเมนิผลการด าเนนิงาน การประสานสมัพนัธใ์นการด าเนนิงานและการจัดสรร
ทรัพยากร 
 
26712 สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั      
 Research Seminars in Nonformal and Informal Education 
 วเิคราะหแ์ละวพิากษ์งานวจัิย แนวคดิ รปูแบบ เคา้โครง การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจัิย และความเป็นไปได ้
ในการประยกุตใ์ชผ้ลงานของงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบตา่งๆ ของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การรูจั้กวางแผน 
การวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 
26794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั) 
  Independent Study (Nonformal and Informal Education) 
 การเลอืกศกึษาคน้ควา้อยา่งมรีะบบในหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพือ่พฒันา 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั โดยใหนั้กศกึษาท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา แลว้
น าเสนอผลงานตอ่คณะกรรมการการศกึษาคน้ควา้อสิระในรปูของบทความและรายงาน 
 
26795 วทิยานพินธ ์(การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั)      
 Thesis (Nonformal and Informal Education) 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและการวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์  
การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรบัวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอ 
และสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ ์การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 
26796   ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 Graduate Professional Experience in Nonformal and Informal Education 

การวเิคราะหป์ระเด็นส าคญัของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิาร การแลกเปลีย่นทศันะและ
ประสบการณ์สนามในการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การวเิคราะหแ์ละพฒันาระบบ การวางแผน การจัดกจิกรรม
การพฒันา การบรหิาร การควบคมุ การนเิทศ ตดิตามผล การวดัและประเมนิผลการศกึษานอกระบบ การพฒันาบคุลกิภาพและเจตคตใิห ้
เหมาะสมตอ่การเป็นนักการศกึษานอกระบบ การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพนัธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นหมูค่ณะ การพฒันาทกัษะการ
แกปั้ญหาทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับ 

นักการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การศกึษาดงูาน 
 
27702 การวจิยัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
 Research in Educational Technology and Communications 
 แนวคดิการวจัิยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ปัญหาการวจัิย วรรณกรรมการออกแบบการวจัิยซึง่ครอบคลมุประชากรและ 
กลุม่ตวัอยา่ง  การรวบรวมขอ้มลู การพฒันาและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืการวจัิย สถติเิพือ่การวจัิย การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง  
และการวจัิยเชงิคณุภาพและการประเมนิโครงการวจัิยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การวจัิยดา้นการจัดระบบและการออกแบบทาง
การศกึษา  การวจัิยดา้นพฤตกิรรมและวธิกีารทางการศกึษา  การวจัิยดา้นสือ่สารการศกึษา การวจัิยดา้นสภาพแวดลอ้มและการจัดการ 
ทางการศกึษา  และการวจัิยดา้นการประเมนิทางการศกึษา  และการเผยแพรแ่ละการประยกุตง์านวจัิยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
 
 



27703 การจดัระบบทางการศกึษา 
 Systems Approach in Education 
 ระบบและการจัดระบบ  การวเิคราะหร์ะบบทางการศกึษา การสงัเคราะหร์ะบบทางการศกึษา การสรา้งแบบจ าลองระบบทางการศกึษา 
การทดสอบระบบทางการศกึษา การจัดระบบการศกึษาในระบบโรงเรยีน การจัดระบบการศกึษานอกระบบโรงเรยีน การจัดระบบการศกึษา
อธัยาศยั และการจัดระบบทางการศกึษายคุสงัคมขา่วสาร การออกแบบระบบการเรยีนการสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรม การออกแบบ
ศนูยค์วามรูแ้ละทรัพยากรทางการศกึษา การจัดระบบสือ่การศกึษา และการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา รายกรณีการจัดระบบทางการศกึษา 
การบรหิารและการควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพรร่ะบบทางการศกึษา 
 
27704 สมัมนาทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
 Seminar in Educational Technology and Communications 
 การสมัมนาวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา สมัมนาทฤษฎแีละผลการวจัิยดา้นการจัดระบบและออกแบบระบบ 
การศกึษา ดา้นพฤตกิรรมทางการศกึษา ดา้นวธิกีารทางการศกึษา ดา้นสือ่สารทางการศกึษาส าหรับผูเ้รยีน สือ่ส าหรับผูบ้กพรอ่ง สือ่ส าหรับ 
ผูพ้กิาร สือ่ส าหรับผูช้ายชอบ และสือ่ส าหรับผูต้อ้งขงั ดา้นการจัดสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา  ดา้นการจัดการทางการศกึษา  และดา้นการประเมนิ 
ทางการศกึษา 
 
27705 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 Educational Technology and Communication in Human Resource Development 
 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์พฒันาการเทคโนโลยี
และสือ่สารการศกึษากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการพฒันาตนเอง 
ศกึษาเลา่เรยีน ฝึกอบรม และสภาพแวดลอ้ม การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นยคุสงัคมขา่วสารและสงัคมเรยีนรู ้แหลง่วทิยาการเพือ่การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การศกึษาทางไกลกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ญาณวทิยากบั 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามวถิไีทย  กรณีศกึษาการประยกุตเ์ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย ์
 
27706 เทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม 
 Instructional Technology and Communication and Traning 
 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารสอนและสือ่สารการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละทฤษฎกีารสอน ระบบการสอนรว่มสมยั สือ่โสตทศัน ์
สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม ชดุการเรยีน นวตักรรมสือ่การสอนในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และตามอธัยาศยั 
 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สาร การฝึกอบรม การจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรม วธิกีารและสือ่สารการฝึกอบรม   
ศนูยก์ารฝึกอบรม การประเมนิเทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม และคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 
 
27707 การจดัการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
 Educational Technology and Communication Management 
 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ระบบมติกิารจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  
การวางแผนการจัดการ การจัดหน่วยงาน การจัดบคุลากร การอ านวยการ การสือ่สาร การประสานงาน การควบคมุ การจัดสรรทรัพยากร  
การประเมนิและตดิตามผล การรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา กรณีตวัอยา่งการจัดการงานเทคโนโลยแีละ 
สือ่สารการศกึษาระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิระดบันานาชาต ิและแนวโนม้การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
 
27708 สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมทางการศกึษา 
 Electronic and Tele-communication Media in Education 
 สงัคมยคุสารสนเทศกบัการศกึษา การสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมกบัการศกึษา โลกดจิติลักบัการศกึษา เทคโนโลยี
คอมพวิเตอรก์บัการศกึษา การสือ่สารไรส้ายกบัการศกึษา ประเภทของสือ่อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา โทรทศันเ์พือ่การศกึษา 
วทิยกุระจายเสยีงเพือ่การศกึษา วทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา ไมโครเวฟและดาวเทยีมเพือ่การศกึษา การประยกุตส์ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละ
โทรคมนาคมเพือ่การศกึษา การใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษาในระบบโรงเรยีน การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 
 
27794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) 
 Independent Study (Educational Technology and Communication) 
 การเลอืกปัญหาส าหรับการวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวม
ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานการวจัิย การวเิคราะหผ์ลงานการวจัิย การประยกุตผ์ลงานการวจัิยไปเป็นประโยชนท์างเทคโนโลยี
และสือ่สารการศกึษา เนน้การคน้ควา้ในดา้นการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาทีเ่หมาะสม 
 
27795 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) 
 Thesis (Educational Technology and Communication)  
 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและเสนอโครงการ
วทิยานพินธ ์การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์ 
การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ ์การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่
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 สามญัทศันเ์กีย่วกบัการจัดประสบการณ์วชิาชพีมหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การพฒันาบคุลกิภาพ มนุษยสมัพนัธ ์
การท างานเป็นทมี ภาวะผูน้ า  และคณุธรรมส าหรับนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การผลติสือ่เสยีงเพือ่การศกึษา และการผลติสือ่ภาพ 
และเสยีงเพือ่การศกึษา การจัดท าโครงการหน่วยงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดตัง้องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  
การจัดการองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และการพฒันาบคุลากรทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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