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สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาเอก 

 

20904 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัศกึษาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts and Theories Related to Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัศกึษาศาสตร ์

 2.   เพือ่ใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการมาวเิคราะห ์สงัเคราะหง์านศกึษาศาสตร ์

 3.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตแ์นวคดิและทฤษฎใีหเ้หมาะสมกบัแนวทางการปฎริูปการศกึษาทีเ่นน้ 

  การวเิคราะห ์สงัเคราะหภ์าพรวมในการจัดการศกึษาทัง้ระดับชาต ิภมูภิาค และทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับศกึษาศาสตร ์ ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคดิทฤษฎทีางการศกึษา

ทีส่ าคญั การวเิคราะหป์ระวตั ิ ปรัชญา แนวคดิ และพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ สงัคมทีม่ผีลตอ่การพัฒนามนุษยท์กุดา้น 

การเชือ่มโยงหลกัการทางการศกึษาทัง้ทีเ่ป็นฐานคดิสากลและฐานคดิวถิไีทย การวพิากษ์แนวโนม้และท านายภาพ

ระบบของการจัดการศกึษาไทยและสากล เนน้การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหภ์าพรวมของการจัดการศกึษาของ

ประเทศ รวมทัง้คณุธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 

20905 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research Methodology  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในระเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงู 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคณุภาพและ 

  การใชส้ถติขิัน้สงูได ้

 3.   เพือ่ใหส้ามารถน าความรูใ้นระเบยีบวธิวีจัิยขัน้สงูมาใชใ้นการวจัิยทางศกึษาศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจัิยทางการศกึษา มุง่เนน้การวจัิยทีม่คีวามเป็นสหวทิยาการ การวจัิยแบบผสม

ระหวา่งการวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงินโยบาย การออกแบบการวจัิยเชงิทดลองเพือ่ศกึษา

อทิธพิลปฏสิมัพันธแ์ละอทิธพิลจากตวัแปรก ากบั การวจัิยศกึษาความสมัพันธเ์ชงิสาเหตเุพือ่พัฒนาและหรอื

ตรวจสอบความตรงของโมเดลการวจัิยระยะยาว การวจัิยเชงิประเมนิ การวเิคราะหเ์นื้อหาเพือ่การวจัิย การวเิคราะห์

ตวัแปรพหนุาม การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงูเพือ่การวจัิย การสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และ 

การประเมนิคณุภาพงานวจิัย 
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20997 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติศกึษาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experience in Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ ทักษะความเป็นผูน้ าและความสามารถในการแกปั้ญหา 

 2.   เพือ่เสรมิสรา้งความมมีนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างาน 

 3.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพี 

 4.   เพือ่พัฒนาความคดิในเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์การวางแผนตามหลกัวชิาการ 

 5.   เพือ่พัฒนาทักษะการบรูณาการทฤษฎคีวามรูท้างวชิาการเพือ่พัฒนาวชิาชพีและเป็นผูน้ าทาง 

  วชิาการและวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 วสิยัทศันข์องนักการศกึษา การวเิคราะหแ์ละจัดการระบบการศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพ 

ทีเ่หมาะสม และมทีศันคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธ ์ 

การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 

22902 สมัมนาประเด็นทางหลกัสตูรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Issues Related to Curriculum and Instruction  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับภาพรวมสาระทางหลักสตูรและการสอน 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีส่ าคญัและจ าเป็นทางหลักสตูรและการสอน 

 3.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางหลกัสตูรและการสอนได ้

 4.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตอ์งคค์วามรูแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางหลักสตูรและการสอนไปใช ้

  ในการจัดการศกึษาได ้

 5.   เพือ่ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎแีละหลักการทางหลักสตูรและการสอน เพือ่ก าหนด

  ประเด็นทางหลกัสตูรและการสอน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ภาพรวมสาระทางหลกัสตูรและการสอน ลักษณะของประเด็นเนือ้หาสาระทางหลักสตูรและการสอน 

หลกัการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นทางหลักสตูรและการสอน แนวทางการประยกุตแ์ละพัฒนาทฤษฎแีละ

หลกัการทางหลกัสตูรและการสอน 

 

22996 ดษุฎนีพินธ ์(หลกัสูตรและการสอน) (48 หนว่ยกติ/36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation (Curriculum and Instruction)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.   จัดท าแนวคดิโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 2.   ออกแบบและด าเนนิการพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 3.   ออกแบบด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

 4.   จัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธไ์ด ้

 

 



3 

 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนด

กรอบแนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การก าหนดกลุม่ตัวอยา่ง การออกแบบการวัดตวัแปร

และการพัฒนาเครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท ารายงาน แนวคดิและโครงการวจัิยส าหรับ

ดษุฎนีพินธ ์การสรา้งเครือ่งมอืวจิัย ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวมรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอ

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวจิัยเพือ่เผยแพร่ การเขยีน

เรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานการวจิัยฉบบัสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ์ 

 

 

23902 สมัมนาประเด็นและปญัหาเพือ่การวจิยัทางการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Problems and Issues Related to Research in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหป์ระเด็นและปัญหาทางการบรหิารการศกึษาในองคก์ารทางการศกึษา 

      เพือ่น าไปสูก่ารท าวจัิยได ้

2.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางการบรหิารการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบั 

      ประเด็นและปัญหาการวจิัยได ้

3.   เพือ่ใหส้ามารถสงัเคราะหแ์นวทางการศกึษาวจัิยประเด็นและปัญหาเพือ่การแกปั้ญหาการบรหิารใน 

     องคก์ารทางการศกึษาได ้

4.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชแ้ละสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หมท่างการบรหิารการศกึษาดว้ยการท าวจัิยได ้ 

5.   เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากรอบแนวคดิและตัวแบบของการวจัิยโดยการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจัิยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหป์ระเด็นปัญหาทางการบรหิารการศกึษาในองคก์ารทางการศกึษาตามความ

สนใจเพือ่น าไปสูก่ารท าวจัิย การประยุกตใ์ชห้ลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางการบรหิารการศกึษาในการท าวจัิย 

การประยกุตใ์ชแ้ละการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หมท่างการบรหิารการศกึษาดว้ยการท าวจัิย การสงัเคราะหแ์นวทาง

การศกึษาวจัิยเพือ่การแกปั้ญหาการบรหิารในองคก์ารทางการศกึษา นวตักรรมการวจัิยทางการบรหิารการศกึษา 

แนวทางการศกึษาการวจัิยและแผนการวจัิยของบคุคล การจัดท ากรอบแนวคดิเพือ่การวจัิย และเคา้โครงการวจัิย 

 

23905 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงูเพือ่การวจิยัทางการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research Methodology Related to Research in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและความสามารถในระเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงู 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติขิัน้สงูและการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจัิยขัน้สงูกบัปัญหาการวจัิยทางการบรหิาร 

  การศกึษาทีซ่ับซอ้น 

 4.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการสงัเคราะห ์  การประเมนิคณุภาพงานวจัิย  และการเขยีนโครงการวจัิย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงูเพือ่การวจัิยทางการบรหิารการศกึษา มุง่เนน้การวจัิยทีม่คีวามเป็นสหวทิยาการ การ

วจัิยแบบผสมผสานระหวา่งการวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงินโยบาย การออกแบบการวจัิย

เชงิทดลองเพือ่ศกึษาอทิธพิลปฏสิมัพันธแ์ละอทิธพิลจากตัวแปรก ากับ การวจัิยศกึษาความสมัพันธเ์ชงิสาเหตเุพือ่

พัฒนาและหรอืตรวจสอบความตรงของโมเดล การวจัิยระยะยาว การวจัิยปฏบิัตกิารแบบมสีว่นร่วมการวจัิยเชงิ

ประเมนิ การวเิคราะหเ์นือ้หาเพือ่การวจัิย การวเิคราะหต์ัวแปรพหนุาม การเลอืกใชส้ถติขิัน้สงูเพือ่การสงัเคราะห์

งานวจัิยเชงิปรมิาณ และการประเมนิคณุภาพงานวจัิย 

 

23911 การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษท์ฤษฎทีางการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Critical Analysis on Theories in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ และเทคนคิในวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิาร หลกัการ แนวคดิทฤษฎี 

       การบรหิารองคก์าร การบรหิารการศกึษา การบรหิารองคก์ารสมัยใหม ่นวตักรรมและเทคโนโลย ี

       ทางการบรหิาร 

 3.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์หลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางบรหิารและทฤษฏอีืน่ๆ  

       ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่น าไปสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นการวจัิย และการบรหิารองคก์ารทางการศกึษาได ้

       อยา่งเหมาะสม 

 4.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์เพือ่การน าทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา การบรหิารงานวชิาการ 

       ไปประยุกตใ์ชใ้นการวจัิย และการปฏบิตัภิารกจิภายในองคก์ารทางการศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์เพือ่น าไปสูก่ารน านวตักรรม เครือ่งมอื และเทคโนโลยกีาร 

       บรหิารไปประยุกตใ์ชใ้นการวจัิย และการบรหิารองคก์ารทางการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการ แนวคดิ และเทคนคิในการวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์ การวเิคราะหเ์ชงิวพิากษ์เกีย่วกบัพัฒนาการของ

ทฤษฎกีารบรหิารและการบรหิารองคก์ารทางการศกึษา หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วกับการบรหิารองคก์าร

ทางการศกึษา การบรหิารงานวชิาการ และหลักการ แนวคดิ และทฤษฎกีารบรหิารองคก์ารสมัยใหมก่ับการประยุกตใ์ชใ้น

องคก์ารทางการศกึษา นวัตกรรม เครือ่งมอื และเทคโนโลยกีารบรหิารกับการประยุกตใ์ชใ้นองคก์ารทางการศกึษา 

 

23996 ดษุฎนีพินธ ์ (บรหิารการศกึษา) (48 หนว่ยกติ/36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation (Educational Administration)  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหส้ามารถจัดท าโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

2.   เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

3.   เพือ่ใหส้ามารถเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

4.   เพือ่ใหส้ามารถจัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธไ์ด ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนด

กรอบแนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิยในดา้นการก าหนดกลุม่ตวัอย่าง การออกแบบการวดั

ตวัแปร เครือ่งมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล และจัดท าโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การสรา้ง

เครือ่งมอืวจิัย ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืและเก็บรวมรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอผลการวเิคราะห์

ขอ้มลู การสรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ และเสนอร่างบทความวจิัยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง และ

น าเสนอรายงานการวจิัยฉบับสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ์ 

 ส าหรับดษุฎนีพินธ ์48 หน่วยกติ (แบบ 1.1) นอกจากค าอธบิายขา้งตน้แลว้ คณุภาพของดษุฎนีพินธต์อ้งไดน้วตักรรมตน้แบบที่

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิและก าหนดใหม้กีารเผยแพรผ่ลงานดษุฎนีพินธใ์นระดบันานาชาต ิ

 

23999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติทางการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experiences in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ ทักษะความเป็นผูน้ าและความสามารถในการแกปั้ญหาทางการศกึษาและ 

       การบรหิารการศกึษา 

 2.  เพือ่เสรมิสรา้งความมมีนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานในองคก์ารทางการศกึษา 

 3.  เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีบรหิารการศกึษา 

 4.  เพือ่พัฒนาทกัษะการคดิในเชงิบรูณาการเกีย่วกับการวางแผนและการบรหิารเชงิกลยุทธ ์

 5.  เพือ่เพิม่ทักษะความเป็นผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพีบรหิารการศกึษาเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วสิยัทัศนข์องนักบรหิารการศกึษา การวเิคราะหแ์ละจัดการระบบการศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพ 

ทีเ่หมาะสม และมเีจตคตคิตทิีด่ตีอ่วชิาชพีบรหิารการศกึษา การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีเพือ่พัฒนา

คณุภาพการศกึษา การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธ ์การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี การวางแผนและ 

การบรหิารเชงิกลยุทธ ์รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีบรหิารการศกึษา 

 

24902 สมัมนาประเด็นทางการประเมนิการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Issues Related to Educational Evaluation  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับภาพรวมสาระทางการประเมนิการศกึษา 

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งจ าเป็นในการประเมนิการศกึษา 

3.   เพือ่สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางการประเมนิการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวมสาระทางการประเมนิการศกึษา ลกัษณะของประเด็นเนือ้หาสาระทางการประเมนิการศกึษา 

หลกัการแนวคดิ ทฤษฎ ีทางการประเมนิการศกึษา การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการประยุกตใ์ชค้วามรูท้าง 

การประเมนิการศกึษา 
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25902 สมัมนาประเด็นทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Issues Related to Guidance and Psychological Counseling  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับภาพรวมสาระทางการประเมนิการศกึษา 

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วขอ้งจ าเป็นในการประเมนิการศกึษา 

3.   เพือ่สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางการประเมนิการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 จติวทิยาเพือ่การแนะแนวและการปรกึษา หลักการและแนวคดิทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

ทฤษฎแีละทักษะการปรกึษาเชงิจติวทิยารวมทัง้ทฤษฎกีารปรกึษาครอบครัวเครือ่งมอืและกจิกรรมทางการแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา การบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และการประยกุตใ์ชค้วามรูท้าง 

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 

26902 สมัมนาประเด็นทางการศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Issues Related to Nonformal Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎ ี หลกัการและพัฒนาการของการศกึษา 

  นอกระบบ 

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับประเด็นเนือ้หาสาระทีเ่กีย่วกบัการจัดการเรยีนการสอน  

  การฝึกอบรม และการใชส้ือ่ลักษณะตา่งๆ ของการศกึษานอกระบบ 

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจุบันและอนาคตของการศกึษานอกระบบ 

4.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์และสงัเคราะหค์วามรูท้างดา้นการศกึษานอกระบบ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ภาพรวมสาระทางการศกึษานอกระบบ ประเด็นสาระทางหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละการประยกุตใ์ช ้

การศกึษานอกระบบ การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูท้างการศกึษานอกระบบ 

 

27902 สมัมนาประเด็นทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Issues Related to Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับภาพรวมสาระทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นหลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

3.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหป์ระเด็นทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎแีละหลักการทางเทคโนโลย ี

      และสือ่สารการศกึษาได ้

4.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูท้างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาไปใชก้ับการบรหิารวชิาการและ 

     การบรกิารในระบบโรงเรยีน นอกโรงเรยีน และตามอัธยาศัยได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 องคค์วามรูใ้นขอบขา่ยสาระทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับสาระ

ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ประเด็นเนือ้หาสาระตามขอบขา่ยสาระทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  

การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหป์ระเด็นทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระทางเทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา การประยุกตค์วามรูท้างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาไปใชก้ับการบรหิาร วชิาการ และ 

การบรกิาร ในระบบโรงเรยีน นอกโรงเรยีนและตามอธัยาศยั 

 

28902 สมัมนาประเด็นทางการศกึษาทางไกล (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Issues Related to Distance Education    

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการ ทฤษฎ ีรูปแบบและขัน้ตอนในการจัดการศกึษา

  ทางไกล 

 2.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบสือ่การศกึษาทางไกลและบรกิารสนับสนุนผูเ้รยีนในระบบ

  การศกึษาทางไกล 

3.   เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในกลุม่เป้าหมายหรอืผูเ้รยีนในระบบการศกึษาทางไกล บทบาท

  หนา้ทีข่องผูส้อน การบรหิารจัดการ การตดิตามประเมนิผลการศกึษาทางไกล 

4.   เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหค์วามส าคญัของการศกึษาทางไกลตอ่การศกึษาตลอดชวีติ  

  ตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ตอ่การพัฒนาชมุชนและสงัคม และตอ่การพัฒนาประเทศ 

5.   เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรูท้างดา้นการศกึษาทางไกล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการ ทฤษฎ ีรูปแบบและขัน้ตอนการจัดการศกึษาทางไกล ระบบสือ่การศกึษาทางไกล การบรกิาร

สนับสนุนผูเ้รยีนในระบบการศกึษาทางไกล กลุม่เป้าหมายหรอืผูเ้รยีนในระบบการศกึษาทางไกล บทบาทหนา้ที่

ของผูส้อน การบรหิารจัดการ การตดิตามประเมนิผลการจัดการศกึษาทางไกลและการตดิตามประเมนิผลผูเ้รยีน 

ความส าคัญของการศกึษาทางไกลตอ่การศกึษาตลอดชวีติ ตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ตอ่การพัฒนาชมุชน

และสงัคมและตอ่การพัฒนาประเทศ การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูด้า้นการศกึษาทางไกล 
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