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สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ 
 

ระดบัปรญิญาโทและประกาศนยีบตัรบณัฑติ 
   

20501 พืน้ฐานวชิาชพีครู 5(10-2-2-1) 
 Foundation of Teaching Profession  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา บรบิททางการศกึษา 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับจติวทิยาการศกึษาและจติวทิยาพัฒนาการ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับระบบการจัดการศกึษาของไทยและตา่งประเทศ วสิยัทัศนแ์ละแผนพัฒนา การศกึษา  

     และการประกนัคณุภาพการศกึษา 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู และความเป็นครู 

5.  เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการสือ่ความหมายเพือ่การเรยีนการสอนและสบืคน้ความรู ้
     ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

6.  เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการและสบืคน้ความรู ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิ ปรัชญา ทฤษฎกีารศกึษา บรบิททางการศกึษา จติวทิยาการศกึษา จติวทิยาพัฒนาการ ระบบการจัด

การศกึษาของไทยและตา่งประเทศ วสิยัทศันแ์ละแผนพัฒนาการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา 
   ความส าคัญของวชิาชพีครู พัฒนาการวชิาชพีครู บทบาทหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู และความเป็นครู 

   การใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่ความหมายในการเรยีนการสอนและการสบืคน้ความรู ้การใช ้

เทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารและแสวงหาความรู ้

20502 การพฒันาหลกัสตูรและสอืการเรยีนการสอน 5(10-2-2-1) 
 Curriculum Development and Instructional Media  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับทฤษฎหีลกัสตูร หลกัการและแนวทางการพัฒนาหลักสตูร การประเมนิ หลกัสตูร 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชแ้ละการบรหิารหลกัสตูร สภาพ ปัญหา และแนวโนม้ในการพัฒนา 

     หลกัสตูร 
3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์ประเมนิ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร ตลอดจนท าโครงการวชิาการและกจิกรรม 

     พัฒนาผูเ้รยีน แนะแนวและบรกิารชว่ยเหลอืนักเรยีน 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลกัการส าคญัของสือ่การเรยีนการสอนแหลง่เรยีนรูแ้ละ 
     เครอืขา่ยการเรยีนรู ้

5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการออกแบบและการพัฒนาสือ่การเรยีนการสอนเทคโนโลยแีละ 
     นวตักรรมการศกึษา 

6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเลอืกใชส้ือ่การเรยีนการสอน เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษา 

     แหลง่เรยีนรูแ้ละเครอืขา่ยการเรยีนรู ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎหีลกัสตูร หลักการและแนวทางการพัฒนาหลกัสตูร การใชแ้ละการบรหิารหลักสตูร การนเิทศ 
การเรยีนการสอน การวเิคราะห ์ประเมนิ ปรับปรุง และพัฒนาหลกัสตูร หลักสตูรระดบัชาต ิและหลกัสตูรระดับสถานศกึษา 

หลกัสตูรกลุม่วชิา หลกัสตูรส าหรับกลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะ การพัฒนาโครงการวชิาการและกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน การแนะแนวและ

บรกิารชว่ยเหลอืผูเ้รยีน สภาพปัญหาและแนวโนม้ในการพัฒนาหลกัสตูร 
  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสือ่การเรยีนการสอน เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษา การออกแบบ พัฒนาและ 

การใชส้ือ่การเรยีนการสอน นวัตกรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้แหลง่การเรยีนรูแ้ละเครอืขา่ยการเรยีนรู ้
20503 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้ 5(10-2-2-1) 
 Learning Management Science  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาการเรยีนรู ้ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีน 

     การสอน การจัดการเรยีนรูแ้บบตา่งๆ และการจัดการเรยีนรูเ้พือ่สนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของ 
     ผูเ้รยีน 

2.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการเรยีนรูแ้ละจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
3.  เพือ่ใหม้ทีักษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

4.  เพือ่ใหส้ามารถผลติและเลอืกใช ้สือ่การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกบับทเรยีน 

5.  เพือ่ใหส้ามารถวดัและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละสามารถน าผลการประเมนิไปพัฒนาการเรยีนการสอน 
6.  เพือ่ใหส้ามารถแนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

   จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีนแบบเรยีนรวม และการ
จัดการเรยีนรูแ้บบตา่งๆ การจัดการเรยีนรูเ้พือ่สนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและเหมาะสมกบัวัยผูเ้รยีน การออกแบบ 

การเรยีนรูแ้ละการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคัญ ทักษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การใช ้ 
ผลติ พัฒนาสือ่การเรยีนรูแ้ละนวตักรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้การปฏบิตักิารสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรู ้การน าผลการประเมนิมาจัดจ าแนกระดับความรูข้องผูเ้รยีนและพัฒนาการเรยีนการสอน การใชค้วามรู ้

ทางจติวทิยาและความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและการบรหิารจัดการชัน้เรยีน 
20504 การประเมนิและวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน 5(10-2-2-1) 
 Evaluation and Research for Instruction Development  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลกัการส าคญัของการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา 
2.  เพือ่ใหส้ามารถสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืวัดผลและประเมนิผลดา้นความรู ้ความคดิ ดา้นทักษะและกระบวนการ  

     และดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

3.  เพือ่ใหส้ามารถประเมนิผลภาคปฏบิตั ิประเมนิตามสภาพจรงิ และประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน 
4.  เพือ่ใหส้ามารถน าผลการประเมนิไปใชป้รับปรุงหลักสตูรการสอน และการเรยีนรู ้

5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัแนวคดิและหลกัการส าคญัของการวจัิยทางการศกึษา 
6.  เพือ่ใหส้ามารถสงัเคราะหง์านวจัิยทางการศกึษา 

7.  เพือ่ใหส้ามารถน าผลการวจัิยไปใชพั้ฒนาการเรยีนการสอน 

8.  เพือ่ใหส้ามารถท าวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิ หลักการและวธิกีารวัดและประเมนิผลทางการศกึษา การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลดา้น
ความรูแ้ละความคดิ ดา้นทกัษะและกระบวนการ และดา้นคณุลักษณะอนัพงึประสงค ์การประเมนิภาคปฏบิตั ิการประเมนิตาม

สภาพจรงิ และการประเมนิโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน การตดัสนิผลการเรยีนรูแ้ละการรายงานผลการเรยีนรู ้การใชผ้ลการประเมนิ
เพือ่พัฒนาและปรับปรุงหลกัสตูร การสอน และการเรยีนรู ้ตลอดจนการประเมนิโครงการและกจิกรรมทีจ่ัดใหแ้กผู่เ้รยีน 

    ความรูพ้ืน้ฐานเกยีวกับการวจัิยทางการศกึษา การออกแบบการวจัิยและการเขยีนโครงการวจัิย เครือ่งมอืวจัิยและ

เก็บรวบรวมขอ้มูล สถติเิพือ่การวจัิย การสงัเคราะหง์านวจัิย การวจัิยในชัน้เรยีน และการใชก้ระบวนการวจัิยเพือ่แกปั้ญหา
พัฒนาการเรยีนการสอน และพัฒนาผูเ้รยีน 

20599 ประสบการณว์ชิาชพีประกาศนยีบตัรบณัฑติหลกัสตูรและการสอน 5(5-2-5-3) 
 Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพีครู เกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครูและกฎหมาย 
     เกีย่วกบัการศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารจัดการ วัฒนธรรมองคก์ร การสือ่สารภายในองคก์ร  
     การจัดการความรู ้

3.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างวชิาชพีครูมาประยุกตใ์ชใ้นการฝึกปฏบิตักิารจัดการเรยีนรู ้

4.  เพือ่ใหม้บีคุลกิภาพและลักษณะความเป็นครู ตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม การปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ 
     วชิาชพีครู 

5.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ มคีวามคดิเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์การวางแผนการ 
     ด าเนนิงาน และการแกปั้ญหาในการจัดการเรยีนการสอน 

6.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างการบรหิารจัดการ มนุษยสมัพันธ ์การท างานเป็นทมีใน 
     การจัดการเรยีนการสอน 

7.  เพือ่ใหม้ภีาวะผูน้ า การเป็นบคุลลแหง่การเรยีนรู ้การเป็นผูน้ าทางวชิาการ และการพัฒนาวชิาชพีครู 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การประยุกตใ์ชค้วามรูท้างวชิาชพีครูและการบรหิารจัดการในการพัฒนาทกัษะและสมรรถนะการจัดการเรยีนรูท้ี่

สอดคลอ้งกับสงัคมและผูเ้รยีน การพัฒนาบคุลกิภาพและคณุลักษณะของครูทีด่ ีมนุษยสมัพันธ ์การบรหิารจัดการ การท างาน
ร่วมกบัผูอ้ ืน่ ทักษะทางสงัคม วัฒนธรรมองคก์ร การสือ่สารภายในองคก์ร การเสรมิสรา้งความตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม 

จรรยาบรรณวชิาชพีครู เกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู และกฎหมายทางการศกึษา การพัฒนาเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีครู การคดิ

อยา่งเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห ์การวางแผนการด าเนนิงาน การแกปั้ญหาเกีย่วกับผูเ้รยีน และการจัดการเรยีนรู ้ทักษะ
การคน้ควา้หาความรู ้ภาวะผูน้ า การจัดการความรู ้การเป็นบคุคลแหง่การเรยีนรู ้การเป็นผูน้ าทางวชิาการ และการพัฒนา

วชิาชพีคร ู
20794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (หลกัสูตรและการสอน) (6  หนว่ยกติ) 
 Independent Study (Curriculum and Instruction)  
 วตัถปุระสงค ์  

      เพือ่ใหม้ทีกัษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่ง ๆ มาใชใ้นการศกึษา  วเิคราะห ์ 

และการวจัิยปัญหาทางการพัฒนาหลกัสตูรและการสอนในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคัญตอ่การพัฒนา
การศกึษาและหรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย  การเสนอโครงการวจิัย  การวเิคราะห์
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รอืวจิัย  การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู  การเสนอรายงานผล 

การวเิคราะหห์รอืการรายงานผลการวจิัย 
20795 วทิยานพินธ ์(หลกัสตูรและการสอน) (12  หนว่ยกติ) 
 Thesis (Curriculum and Instruction)  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

2.  สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์  
3.  สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ 

4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์
5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

7.  สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์
8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.  สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและเสนอ

โครงการวทิยานพินธ ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การ
น าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีน

รายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 
20796 ประสบการณม์หาบณัฑติหลกัสูตรและการสอน (ไมน่บัหนว่ยกติ) 
 Graduate Experiences in Curriculum and Instruction  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการบรหิารจัดการใน 

     สถานศกึษาตามสภาพจรงิ 
2.  เพือ่พัฒนาตนใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

3.  เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีศกึษาศาสตร ์
4.  เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

5.  เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาในวชิาชพีศกึษาศาสตรไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

6.  เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ใีนฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การวเิคราะหห์ลกัสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการบรหิารจัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ การ
พัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีัศนคติทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้ง

เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็น  หมูค่ณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี รวมทัง้

การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 
21701 การวจิยัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 6(12-2-2-2) 
 Research in Curriculum and Instruction  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิ และทฤษฎดีา้นหลกัสตูรและการสอนส าหรับการวจัิย 
2.  เพือ่ใหส้ามารถก าหนดปัญหาการวจิัย ตลอดจนขอบเขตและรายละเอยีดของปัญหาการวจิัย 

3.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการวจิัย และด าเนนิการวจิัยดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

4.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกับปัญหาการวจิัย 
5.  เพือ่ใหส้ามารถน าผลการวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการเรยีนการสอน และใชป้ระโยชนใ์นการ 

     วจิัยตอ่ไปได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการวจิัยหลกัสตูรและการสอน การก าหนดปัญหาการวจิัย การคน้ควา้วรรณกรรม การ

ออกแบบการวจัิยซึง่ครอบคลมุประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนาและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื
การวจัิย สถติพิรรณนา สถติอิา้งองิเพือ่ทดสอบความแตกตา่ง และเพือ่ศกึษาความสมัพันธ ์ สถตินัินพาราเมตรกิ การวจัิยเชงิ

พรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิประเมนิโครงการวจัิย  รายงานการวจิัยและการประเมนิ
คณุภาพงานวจัิย การเผยแพร่ และการใชป้ระโยชนจ์ากการวจัิยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 
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22740 หลกัการและแนวคดิทางการปฐมวยัศกึษา 6(14-2-0-2) 

 Principles and Concepts in Early Childhood Education  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับการปฐมวยัศกึษา 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจปรัชญาการศกึษา หลกัการและแนวคดิในการจัดการปฐมวยัศกึษา  

     ตลอดจนน าหลกัการตามแบบสากลมาบรูณาการเพือ่พัฒนารูปแบบการจัดการปฐมวัยศกึษาให ้

     เหมาะสมกบัสภาวะสงัคมไทย 
3.  เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการเกีย่วกบัการจัดการปฐมวยัศกึษาใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและจดุมุง่หมายใน 

     การจัดการปฐมวยัศกึษาของชาต ิ
4.  เพือ่ใหส้ามารถจัดการปฐมวยัศกึษาใหส้อดคลอ้งกับจติวทิยาพัฒนาการของเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งม ี

     ประสทิธภิาพ 
5.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์งัเคราะหปั์ญหาและปัจจัยตา่งๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการปฐมวัยศกึษา   

     ตลอดจนหาแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

6.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการปฐมวัยศกึษามาเป็นเครือ่งมอืใน 
     การจัดการปฐมวยัศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

7.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการรณรงคเ์พือ่เด็กปฐมวยั 
8.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางการใหผู้ป้กครองและชมุชนมสีว่นร่วมในการจัดการ 

     ปฐมวัยศกึษา 

9.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจัิยเพือ่พัฒนาศักยภาพและการจัดประสบการณ์ในระดบั 
     ปฐมวัยศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การปฐมวยัศกึษา ปรัชญาการศกึษา หลกัการ แนวคดิ และรูปแบบการจัดการปฐมวยัศกึษาของไทยและ

ตา่งประเทศ นโยบายและจดุมุ่งหมายในการจัดการปฐมวยัศกึษา ทฤษฎสี าคัญทางจติวทิยา ปัญหา และปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่
การจัดการปฐมวัยศกึษา นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการปฐมวยัศกึษา วเิคราะหร์ูปแบบการปฐมวยัศกึษาทีเ่หมาะกบับรบิท

สงัคมไทย การรณรงคเ์พือ่เด็ก ผูป้กครองและชมุชนกับการปฐมวยัศกึษา การอบรมเลีย้งดตูามหลกัการและทฤษฎสีากลที่

เหมาะกบัวถิชีวีติไทย 
    แนวคดิพืน้ฐานและขอบเขตการวจัิยทางปฐมวยัศกึษา การวจัิยเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั นวตักรรม และ

เทคโนโลยกีารจัดประสบการณ์ในระดบัปฐมวยัศกึษา การวจัิยเพือ่พัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวยั และการจัดประสบการณ์
ในระดบัปฐมวยัศกึษา 

22741 สมัมนาหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา 6(12-2-2-2) 

 Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood Education 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎหีลักสตูร ทฤษฎกีารสอนและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนา 
     หลกัสตูร สามารถออกแบบหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูใ้นระดบัปฐมวยัศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลเขา้กับนวตักรรมเทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในการ 

     พัฒนาหลักสตูร การน าไปใช ้การประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูรปฐมวยัศกึษา 
3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนัและปัญหาของการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดับปฐมวัยศกึษา 

4.  เพือ่พัฒนาความเป็นผูน้ าและเป็นผูใ้ฝ่รูใ้นการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพัฒนาหลักสตูร 
     และการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา 

5.  เพือ่ใหส้ามารถคน้ควา้ แลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเด็นส าคัญของการพัฒนาหลักสตูรและ 
     การจัดการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ทฤษฏหีลกัสตูรและทฤษฎกีารสอน ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยั
ศกึษา การออกแบบหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวัยศกึษา การท าหลกัสตูรสถานศกึษา นวตักรรมและเทคโนโลยี

ทีน่ ามาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและการจัดการเรยีนรูร้ะดับปฐมวยัศกึษา การน าหลักสตูรไปใช ้ 
การประเมนิและปรับปรุงหลักสตูร การบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลกบันวัตกรรม เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

    กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจบุนั ปัญหา แนวโนม้ ตลอดจนนวตักรรมดา้นการพัฒนา

หลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูท้ัง้ในและตา่งประเทศ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในการจัดการเรยีนรู ้ 
การจัดการในชัน้เรยีน การพัฒนาภาวะผูน้ าและเครอืขา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีน่ าไปสูค่ณุภาพการศกึษาปฐมวัย  

ทัง้ในดา้นการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดับปฐมวยัศกึษา 
22742 การบรหิารจดัการสถานศกึษาปฐมวยั 6(14-2-0-2) 

 Management of Early Childhood Educational Institution  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารสถานศกึษาปฐมวยั และสามารถ 
     ประยุกตใ์ชไ้ดเ้หมาะสมกับสภาพการณ์ 

3.  เพือ่ใหต้ระหนักถงึภารกจิของการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั 
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4.  เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการงานวชิาการและงานสนับสนุนวชิาการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบันวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการบรหิารสถานศกึษาปฐมวยั และ 
     สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

6.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการบรหิารจัดการโปรแกรมการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวยัทีม่ลีกัษณะพเิศษ 
7.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางในการจัดการศกึษาปฐมวัยไดอ้ย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพ 

8.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัคณุธรรม และจรรยาวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาปฐมวยั 

9.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละพัฒนาตนในการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัยไดอ้ย่างมคีณุภาพ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   หลักและกระบวนการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย ทักษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิาร การวางแผนเชงิกลยุทธ ์ 
การบรหิารขอ้ขดัแยง้ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู ้ภารกจิของการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย  

การบรหิารงานวชิาการและงานสนับสนุนวชิาการ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั  
การบรหิารจัดการโปรแกรมส าหรับเด็กปฐมวยัทีม่ลีักษณะพเิศษ การประกนัคณุภาพ ผูบ้รหิารกบัการพัฒนาคน และ 

คณุธรรมจรรยาวชิาชพีของผูบ้รหิาร 

22743 การวดัและประเมนิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั 6(14-2-0-2) 
 Measurement and Evaluation of Preschool Children’s Behaviors 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎ ีหลักการ ปรัชญา และจดุประสงคข์องการจัดประสบการณ์ 

     ส าหรับเด็กปฐมวยั 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารประเมนิพฤตกิรรม และพัฒนาการทกุดา้น 
     ของเด็กปฐมวยั 

3.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวัดและประเมนิพฤตกิรรม และพัฒนาการทกุดา้นของเด็กปฐมวยั 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการศกึษาเด็กเป็นรายกรณี 

5.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประเมนิการจัดประสบการณ์ใหก้บัเด็กปฐมวยั ตลอดจนการแปล 
     ความหมายของพฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

6.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการจัดท าขอ้มูลเกีย่วกับพฤตกิรรมและพัฒนาการเด็กปฐมวยั และ 

     เขยีนรายงานผลการประเมนิเด็กปฐมวยัได ้
7.  เพือ่ใหส้ามารถน าผลการประเมนิไปใชป้ระโยชนใ์นการจัดประสบการณ์  ชว่ยเหลอืและพัฒนาใหก้ับ 

     เด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ทฤษฎ ีหลกัการ ปรัชญา และจดุประสงคข์องการจัดประสบการณ์ใหแ้กเ่ด็กปฐมวยั ขอบขา่ย หลกัการและวธิกีาร

ประเมนิพฤตกิรรมและพัฒนาการทีส่อดคลอ้งกับแนวคดิในการจัดประสบการณ์แบบตา่งๆ การพัฒนาเครือ่งมอืในการวดัและ
ประเมนิพฤตกิรรมและพัฒนาการทกุดา้นของเด็กปฐมวัย การศกึษาเด็กเป็นรายกรณี ตลอดจนการประเมนิการจัดประสบการณ์

ใหก้บัเด็กปฐมวัย การจัดท าขอ้มลูเกีย่วกบัพัฒนาการเด็กปฐมวยั การแปลความหมายของพฤตกิรรมทีป่ระเมนิ การรายงานผล
การประเมนิพัฒนาการเด็ก การน าผลการประเมนิไปใชป้ระโยชนใ์นการจัดประสบการณ์ การชว่ยเหลอืและการพัฒนาเด็ก

ปฐมวยัไดอ้ย่างเหมาะสม 

22744 การจดัประสบการณ์ส าหรบัเด็กปฐมวยั 6(14-2-0-2) 
 Provision of Experience for Preschool Children  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพัฒนาการและพฤตกิรรมของเด็กปฐมวยั 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึขอบขา่ยของประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในปัจจัยส าคญัตา่ง ๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

4.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและวชิาการตา่งๆ ในการจัดประสบการณ์ ไปพัฒนา 

     เด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
5.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาดา้นร่างกาย ดา้นความคดิ ดา้นภาษา  

     ดา้นอารมณ์ และการอยูร่่วมกนัในสงัคม ตลอดจนการมคีณุธรรมจรยิธรรม และการมสีนุทรยีภาพ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   พัฒนาการและพฤตกิรรมของเด็กปฐมวยั  ขอบขา่ยของประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย  ปัจจัยส าคญัทีม่ี

อทิธพิลตอ่การจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั  หลกัการและวธิกีารในการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนา 
เด็กปฐมวยั บทบาทของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั การจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนา

เด็กปฐมวยัดา้นร่างกาย ดา้นสตปัิญญา ดา้นอารมณ์จติใจและการอยูร่่วมกนัในสงัคม การมคีณุธรรมจรยิธรรมตลอดจนการมี
สนุทรยีภาพ 

22745 สมัมนาหลกัสูตรและการสอน 6(12-2-2-2) 
 Seminar in Curriculum Development and Instruction Methodology 

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎหีลักสตูร ทฤษฎกีารสอนและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนา 
     หลกัสตูรและสามารถออกแบบหลักสตูรและกจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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2.  เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลเขา้กับนวตักรรม เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในการ 

     พัฒนาหลักสตูร การน าไปใช ้ประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร 
3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจบุนัและปัญหาของการพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอน 

4.  เพือ่พัฒนาความเป็นผูน้ าในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 
5.  เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีน่ าไปสูค่ณุภาพการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ทฤษฎหีลกัสตูรและทฤษฎกีารสอน  พืน้ฐานและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอน  
การออกแบบหลักสตูร  กระบวนการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน  การท าหลกัสตูรสถานศกึษา นวตักรรมและเทคโนโลยทีี่

น ามาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและพัฒนาสถานศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ การน าหลักสตูรไปใช ้ การประเมนิและปรับปรุง
หลกัสตูร  การบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลกับนวัตกรรม เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

    กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจบุนั  ปัญหาและแนวโนม้ของการพัฒนาหลกัสตูรและการเรยีน
การสอน  การพัฒนาภาวะผูน้ า และเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีน่ าไปสูค่ณุภาพการศกึษา 

22746 สารตัถะและวทิยวธิทีางภาษาไทย 6(14-2-0-2) 

 Foundations and Methodologies of Thai Language Instruction  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์นื้อหา หลักการใชภ้าษา วรรณคด ีและวรรณกรรมปัจจบุนั เพือ่ใชใ้นการสอน 
2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวโนม้ของหลักสตูรภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาและออกแบบหลกัสตูร 

3.  เพือ่ใหส้ามารถจัดการเรยีนรูท้างภาษาทีเ่หมาะสมกบัระดับชัน้ของผูเ้รยีน 

4.  เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้างภาษาไทย 
5.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์เลอืกใช ้และพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมกับการเรยีนการสอนภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การวเิคราะหค์วามเคลือ่นไหวและแนวโนม้ของหลกัสตูรภาษาไทย การพัฒนาและออกแบบหลกัสตูร ทฤษฎกี 

ารสอนภาษา การจัดระบบการเรยีนรูท้างภาษา รูปแบบและเทคนคิการสอนภาษาไทย การออกแบบสือ่การเรยีนรู ้การเลอืกใช ้

ภมูปัิญญาและแหลง่เรยีนรู ้การสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการสอนภาษาไทย 

การศกึษาแหลง่เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนภาษาไทย การวเิคราะห ์เลอืกใชแ้ละพัฒนา

เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอนภาษาไทย และการวจัิยในชัน้เรยีนเกีย่วกับการเรยีนการสอนภาษาไทย 
22747 การพฒันาทกัษะทางภาษา 6(14-2-0-2) 

 Development of Language Skills  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวทางในการพัฒนาทกัษะทางภาษาส าหรับครูอยา่งตอ่เนือ่ง 

2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวทางในการพัฒนาทกัษะทางภาษาของผูเ้รยีนอยา่งตอ่เนือ่ง 
3.  เพือ่ใหส้ามารถจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่แกไ้ขและพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเ้รยีน 

4.  เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืส าหรับทดสอบสมรรถภาพและแกไ้ขทักษะทางภาษาของผูเ้รยีน 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ธรรมชาตขิองภาษา และการใชภ้าษาเพือ่สือ่ความหมาย ทฤษฎทีางจติวทิยาเกีย่วกบัการเรยีน และการสอนภาษา 

การพัฒนาทกัษะการฟังและด ูการพูด การอา่น การเขยีนอยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ การพัฒนาทักษะการคดิเพือ่
พัฒนาทกัษะทางภาษา การจัดการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาทักษะการฟังและด ูการพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนา

และการประเมนิสมรรถภาพทางภาษาเพือ่การสือ่สาร 
22748 วรรณกรรมทอ้งถิน่ 6(14-2-0-2) 

 Folk Literature  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลักษณะ รูปแบบ และความส าคญัของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตา่งๆ และความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่กับสงัคม 
3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจลักษณะเฉพาะบางประการของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

4.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวทางการอนุรักษ์และสง่เสรมิวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
5.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจสถานภาพการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

6.  เพือ่ใหส้ามารถศกึษาวเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมายและความส าคญัของวรรณกรรมทอ้งถิน่ การวเิคราะหล์ักษณะรูปแบบและเนือ้หาของวรรณกรรมทอ้งถิน่

ภาคตา่งๆ ความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตา่งๆ ความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่กบัสงัคมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
การศกึษาวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบวรรณกรรมทอ้งถิน่ สถานภาพการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ แนวทางการอนุรักษ์และ

สง่เสรมิวรรณกรรมทอ้งถิน่ และการน าวรรณกรรมทอ้งถิน่ไปใชเ้ป็นสือ่ในการเรยีนการสอน 
22749 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาไทย 6(14-2-0-2) 

 Provision of Learning Experience in Thai Language  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละความรูท้างภาษาไทย เพือ่เป็นพืน้ฐานการออกแบบ 

     กจิกรรมและประสบการณ์การเรยีนรูท้างภาษาไทย 
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2.  เพือ่ใหม้คีวามรูด้า้นเนือ้หาเกีย่วกบัการฟัง การด ูการอา่น การเขยีน หลักการใชภ้าษาวรรณคด ีและวรรณกรรม 

3.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการเรยีนการสอนและจัดประสบการณ์การเรยีนรูใ้นเรือ่งการฟัง การด ูการพูด  
     การอา่นการเขยีน หลักการใชภ้าษา วรรณคด ีและวรรณกรรม 

4.  เพือ่ใหส้ามารถผลติสือ่การเรยีนรูร้ะดบัประถมศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูภ้าษาไทย การศกึษาเกีย่วกับเนือ้หา สาระ และการจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้

ภาษาไทยในเรือ่งการฟัง การด ูการพูด การอา่น การเขยีน หลักการใชภ้าษาวรรณคด ีและวรรณกรรมใหเ้หมาะสมกับผูเ้รยีน
แตล่ะระดบั การจัดการเรยีนรูเ้พือ่บรูณาการสาระการเรยีนรู ้และการผลติสือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รยีนระดับประถมศกึษา 

22750 สารตัถะและวทิยวธิทีางคณิตศาสตร ์ 6(14-2-0-2) 
 Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหป์รัชญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณติศาสตร ์จติวทิยาการเรยีนรู ้และ 

     สาระส าคญัดา้นเนือ้หาคณิตศาสตร ์

2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหร์ูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์ละสามารถออกแบบกจิกรรม 
     การเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ  และเสรมิสรา้งทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์

3.  เพือ่ใหส้ามารถใชก้ระบวนการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์นการพัฒนาศักยภาพของ 
     ผูเ้รยีนดา้นคณติศาสตร ์

4.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิและขอบเขตการวจัิยทางคณติศาสตรศ์กึษาและการวจัิยดา้นการสอน  

     การเรยีนรู ้และนวตักรรมและเทคโนโลยกีารเรยีนการสอนคณติศาสตร์ 
5.  เพือ่ใหส้ามารถใชก้ารวจัิยเพือ่พัฒนาศักยภาพของผูเ้รยีนและพัฒนาการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การวเิคราะหป์รัชญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณิตศาสตร ์จติวทิยาการเรียนรูค้ณติศาสตร ์ สารัตถะเกีย่วกบั

พชีคณติ เรขาคณติ และการวเิคราะห ์ รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์การออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้
คณติศาสตรท์ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาศกัยภาพทางคณติศาสตรด์า้นการแกปั้ญหา 

การใหเ้หตผุล การเชือ่มโยง การสือ่สาร การสือ่ความหมาย การน าเสนอ  และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ การจัดกจิกรรมการ

เรยีนการสอนส าหรับผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางคณิตศาสตร ์ การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์แนวคดิ
พืน้ฐานและขอบเขตการวจัิยทางคณติศาสตรศ์กึษา การวจัิยการสอน การเรยีนรูน้วตักรรมและเทคโนโลยกีารเรยีนการสอน

คณติศาสตร ์การวจัิยเพือ่พัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนและพัฒนาการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
22751 คณติศาสตรป์ระยกุต ์ 6(14-2-0-2) 

 Applied Mathematics  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวคดิส าคัญ และวธิกีารประยกุตค์ณติศาสตร ์เกีย่วกบัทฤษฎจี านวนพชีคณติ  

     นามธรรม ทฤษฎกีราฟ ตวัแบบเชงิเสน้และไมใ่ชเ่ชงิเสน้ แคลคลูสั  สถติแิละความน่าจะเป็น  และ 
     คณติศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่ าคัญ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎจี านวน พชีคณิตนามธรรม ทฤษฎกีราฟ ตวัแบบเชงิเสน้และไมใ่ชเ่ชงิเสน้  

     แคลคลูสั สถติแิละความน่าจะเป็น  และคณติศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่ าคญั 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การวเิคราะหแ์นวคดิส าคัญ วธิกีารประยุกตค์ณติศาสตรเ์กีย่วกับทฤษฎจี านวน พชีคณตินามธรรม ทฤษฎกีราฟ  
ตวัแบบเชงิเสน้และไมใ่ชเ่ชงิเสน้ แคลคลูสั สถติแิละความน่าจะเป็น และคณิตศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่ าคัญมาใชส้รา้งตัวแบบ 

เชงิคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา  และการประยุกตด์า้นอืน่ๆ 
22752 คณติศาสตรส์ าหรบัครู 6(14-2-0-2) 

 Mathematics for Teacher  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสาระและหลักการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานในเรือ่ง เซต แบบรูป  

     ความสัมพันธ์และฟังกช์ัน จ านวนและการด าเนินการ ตัวแปร พหุนาม  สมการและอสมการ เรขาคณติและ 
     การพสิจูน ์การวัด เรขาคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูสั สถติแิละความน่าจะเป็น และสาระอืน่ๆ ของคณติศาสตร์ 

     ทีส่ าคัญ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงสาระและหลักการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานกับคณิตศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีน 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การสมัมนาแนวคดิส าคญั สาระและหลักการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานในเรือ่ง เซต แบบรูป ความสมัพันธแ์ละ
ฟังกช์นั จ านวนและการด าเนนิการ ตัวแปร พหนุาม สมการและอสมการ เรขาคณิตและการพสิจูน ์การวัด เรขาคณิตวเิคราะห์

และแคลคลูัส สถติแิละความน่าจะเป็น และสาระอืน่ๆ ของคณติศาสตรท์ีส่ าคัญ  การวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงสาระและหลกัการ
ของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานกับคณิตศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีน 
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22753 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ 6(14-2-0-2) 

 Provision of Learning Experience in Mathematics  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นสาระทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัดา้นจ านวนและการด าเนนิการ พชีคณติ เรขาคณติ การวดั การ 
     วเิคราะหข์อ้มลูและความน่าจะเป็น 

2.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอน มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละหลักสตูรคณติศาสตร ์ ตลอดจน 

     กรณีศกึษา รูปแบบกจิกรรม และงานคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิศกัยภาพทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน 
3.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐานเพือ่น าไปสูก่าร 

     เกดิความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรอ์ยา่งลกึซึง้ และมคีวามหมาย 
4.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่ชือ่มโยงคณติศาสตรใ์นชัน้เรยีนกบัสิง่แวดลอ้ม 

     รอบตัวและสถานการณ์ในชวีติจรงิ 
5.   เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชข้อ้มูลและสารสนเทศ  รวมทัง้สามารถพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยใีนการเรยีน 

     การสอนคณติศาสตร ์

6.   เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ทักษะและกระบวนการทาง 
     คณติศาสตร ์เจตคต ิและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และการวนิจิฉัยมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นของผูเ้รยีน 

7.   เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรยีน และสามารถเก็บ 
       ขอ้มลูและจัดระบบสารสนเทศเกีย่วกับศักยภาพทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาผูเ้รยีนและ 

       พัฒนาระบบการจัดการศกึษาดา้นคณิตศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอน มาตรฐานการเรยีนรู ้และหลักสตูรคณติศาสตร ์สาระส าคญัเกีย่วกับ

จ านวนและการด าเนนิการ พชีคณติ เรขาคณติ การวัด สถติแิละความน่าจะเป็น และทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์ 
รูปแบบกจิกรรมและงานคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช ้

กระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐาน และการเชือ่มโยงคณิตศาสตรก์ับสิง่แวดลอ้มรอบตัวและสถานการณ์ในชวีติจรงิ การจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูเ้พือ่น าไปสูโ่ครงงานคณติศาสตร ์การเลอืกใชข้อ้มลูและสารสนเทศ การพัฒนาสือ่ นวตักรรม และ

เทคโนโลย ีการพัฒนาเครือ่งมอืประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์เจตคต ิ

และคณุลักษณะอนัพงึประสงค ์ และการวนิจิฉัยมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นของผูเ้รยีน การวจัิยในชัน้เรยีนและจัดระบบ 
สารสนเทศเกีย่วกบัศักยภาพทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาศักยภาพของผูเ้รยีนและพัฒนาระบบ 

การจัดการศกึษาดา้นคณติศาสตร ์
22754 สารตัถะและวทิยวธิทีางสงัคมศกึษา 6(14-2-0-2) 

 Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจปรัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนือ้หาสาระ และวธิกีารทางสงัคมศาสตร ์ทีส่มัพันธก์บั 

     การจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
2.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับพลวตัของสงัคมศกึษา  

     การเปลีย่นแปลงในสงัคม แผนพัฒนาประเทศ และลกัษณะของผูเ้รยีน 

3.  เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัจติวทิยาการศกึษา 
4.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาการใชน้วตักรรม เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่การเรยีนรูท้ี ่

     หลากหลายในการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
5.  เพือ่ใหส้ามารถใชก้ระบวนการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา และการวจัิยทางการศกึษาในการพัฒนา 

     การจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการศกึษาทางสงัคมศกึษา 
6.  เพือ่ใหม้คีวามเป็นครูสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานของประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ปรัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนือ้หาสาระ และวธิกีารทางสงัคมศาสตร ์การประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับพลวตัของสงัคมศกึษา การเปลีย่นแปลงในสงัคม 

แผนพัฒนาประเทศ และลกัษณะของผูเ้รยีน การบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัจติวทิยาการศกึษา การ
พัฒนาการใชน้วัตกรรม เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในการจัดการเรยีนรู ้

สงัคมศกึษา การพัฒนากระบวนการวดัและประเมนิผลทางการศกึษาและการวจัิยทางการศกึษาในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

และการจัดการศกึษาทางสงัคมศกึษา การพัฒนาความเป็นครูสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานของประเทศ 
22755 โลกาภวิฒันศ์กึษา 6(14-2-0-2) 

 Globalization Studies  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของโลก ภมูภิาค ประเทศ และชมุชนในยคุโลกาภวิัตน์ 
2.  เพือ่ใหส้ามารถเสนอแนวทางการสรา้งสงัคมคณุภาพในยุคโลกาภวิตัน์ 

3.  เพือ่ใหส้ามารถเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง 

     สงัคมคณุภาพ 
4.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาหลักสตูรและจัดการเรยีนรูโ้ลกาภวิตันศ์กึษาในสงัคมศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิเกีย่วกบัโลกาภวิตัน ์กระบวนการโลกาภวิัตน ์การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของโลก ภมูภิาค ประเทศ และ
ชมุชนในยคุโลกาภวิัฒน ์ผลกระทบตอ่พัฒนาการของมนุษยชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แนวคดิและกระบวนการสรา้งสงัคมคณุภาพ

ในยคุโลกาภวิัตน ์สมดลุและการผสมผสานทีส่ าคญัในยุคโลกาภวิตัน ์การพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพยีง บทบาท 
มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยส าคัญในการสรา้งสงัคมคณุภาพ ตลอดจนการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู ้

โลกาภวิตันศ์กึษาในสงัคมศกึษาโดยการจัดการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัผูเ้รยีนและกระแสโลกาภวิตัน์ 

22756 สารสนเทศรว่มสมยัทางสงัคมศาสตร ์ 6(14-2-0-2) 
 Contemporary Information in Social Sciences  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลักษณะและประเภทของสารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่สารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารจัดระบบขอ้มลูร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์ ตลอดจนการจัดระบบ 

     สารสนเทศทีท่นัสมัย 

4.  เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มลูร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรไ์ปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั 
     ระดบัผูเ้รยีนและสภาพทอ้งถิน่ 

5.  เพือ่ใหส้ามารถประมวล  วเิคราะห ์ และสงัเคราะหข์อ้มูลร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรท์ีไ่ดศ้กึษามาแลว้  เพือ่ 
     ขยายและเสรมิแนวคดิใหเ้กดิความรูใ้หมท่างสงัคมศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิเกีย่วกับขอ้มูลร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรด์า้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม ปรัชญา การศกึษา  
วัฒนธรรม ศาสนา จรยิธรรม สภาวะแวดลอ้ม ทรัพยากร ประชากร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีลักษณะ ประเภทและแหลง่รวม

สารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์ วธิกีารจัดระบบขอ้มลูร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์และการน าระบบสารสนเทศร่วมสมัย
ทางสงัคมศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน การพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิพอเพยีง วธิกีารประมวล วเิคราะห ์และ

สงัเคราะหส์ารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์ตลอดจนการจัดการความรูท้างสงัคมศาสตรเ์พือ่สรา้งงานหรอืขอ้เขยีนทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

22757 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้งัคมศกึษา 6(14-2-0-2) 

 Provision of Learning Experiences in Social Studies  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเนือ้หาสาระเกีย่วกบัศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หนา้ทีพ่ลเมอืง วัฒนธรรมและการด าเนนิ 
     ชวีติในสงัคม เศรษฐศาสตร ์ประวตัศิาสตรแ์ละภมูศิาสตร ์และวธิกีารศกึษาในศาสตรแ์ละสาระร่วมสมัยทาง 

     สงัคมศาสตรท์ีส่มัพันธก์ับการเรยีนรูท้างสงัคมศกึษา 

2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอนสงัคมศกึษาเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพทางสงัคมศกึษา 
     ของผูเ้รยีน 

3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์จัดท าและปรับปรุงหลกัสตูรสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนาบคุคล 
     และสงัคมของทอ้งถิน่ 

4.  เพือ่ใหส้ามารถจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่มัพันธก์บัพัฒนาการของผูเ้รยีนและสถานการณ์ในชวีติจรงิ 

5.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาการใชน้วตักรรม เทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนา 
     คณุลักษณะทางสงัคมศกึษาของผูเ้รยีน 

6.  เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ าในการบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาและการพัฒนาทักษะส าคัญในวชิาชพีครูสงัคม 
     ศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   เนือ้หาสาระเกีย่วกับศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรมและการด าเนนิชวีติในสงัคม 

เศรษฐศาสตร ์ประวตัศิาสตรแ์ละภมูศิาสตร ์และวธิกีารศกึษาในศาสตรแ์ละสาระร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรท์ีส่มัพันธก์ับ 

การเรยีนรูท้างสงัคมศกึษา การประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอนสงัคมศกึษาเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพทางสงัคมศกึษา
ของผูเ้รยีน การวเิคราะห ์จัดท าและปรับปรุงหลักสตูรสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนาบคุคลและสงัคมของ

ทอ้งถิน่ การจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่มัพันธก์ับพัฒนาการของผูเ้รยีนและสถานการณ์ในชวีติจรงิ การพัฒนาการใช ้

นวตักรรม เทคโนโลย ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาคณุลกัษณะทางสงัคมศกึษาของผูเ้รยีน 

ภาวะผูน้ าในการบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาและการพัฒนาทกัษะส าคญัในวชิาชพีครูสงัคมศกึษา 

22758 สารตัถะและวทิยวธิทีางวทิยาศาสตร ์ 6(14-2-0-2) 
 Foundations and Methodologies of Science Education Instruction  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายประวัต ิปรัชญา วัฒนธรรมทางวทิยาศาสตร ์ธรรมชาตแิละบทบาทของวทิยาศาสตร์ 

     และเทคโนโลย ีการพัฒนาหลกัสตูรวทิยาศาสตร ์แนวคดิเกีย่วกบัเป้าหมาย และลกัษณะเฉพาะของการสอน 
     วทิยาศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การเลอืกใชส้ือ่และแหลง่เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลการเรยีน 

     การสอนวทิยาศาสตรท์ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในระดับตา่งๆ  รวมถงึแนวโนม้การพัฒนาหลกัสตูรวทิยาศาสตรแ์ละ 

     การจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การวจิัยทางหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์น 
     อนาคต 
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2.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการพัฒนาความรู ้

     วทิยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์สามารถเลอืกและใชว้ธิสีอน เทคนคิ 
     การสอน ตลอดจนสือ่การสอนและแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ การจัดหอ้งปฏบิตักิาร ทางวทิยาศาสตร ์การสรา้งและ   

     ใชเ้ครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตรข์องผูเ้รยีน การวจัิยทางหลกัสตูรและ 
     การจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามตระหนักถงึความส าคญัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สงัคม ความส าคัญของการ 

     พัฒนาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูม้จีติวทิยาศาสตร ์และเป็นพลเมอืงทีส่ามารถปรับตวัใหเ้หมาะสมกับความเปลีย่นแปลง 
     และความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ใหเ้ป็นพลเมอืงทีม่คีณุภาพ สามารถแกปั้ญหา และ 

     ด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดอ้ย่างมคีวามสขุ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ประวตั ิปรัชญา วัฒนธรรมทางวทิยาศาสตร ์ธรรมชาตแิละบทบาทของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพัฒนา
หลกัสตูรวทิยาศาสตร ์เป้าหมายและลกัษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การเลอืกใชส้ือ่และ

แหลง่เรยีนรู ้และการวัดประเมนิผลการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรส์ าหรับผูเ้รยีนระดบัตา่งๆ แนวโนม้การพัฒนาหลักสตูรและ

การจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การวจิัยทางหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นอนาคต การออกแบบ
หลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ทีส่ง่เสรมิการพัฒนาความรูว้ทิยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

และจติวทิยาศาสตร ์วธิสีอน เทคนคิการสอน สือ่การสอนและแหลง่เรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์การจัดหอ้งปฏบิตักิารทาง
วทิยาศาสตร ์การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตร ์การวจัิยทางหลกัสตูรและ

การจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ความส าคญัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สงัคม 

22759 ชวีวทิยาและเคมสี าหรบัครู 6(14-2-0-2) 
 Biology and Chemistry for Teachers  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคญัของววิฒันาการของสิง่มชีวีติ กายวภิาค และสรรีวทิยาของพชืและสตัว ์ 

     ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนเิวศ พันธุกรรม และเทคโนโลยชีวีภาพ 
2.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกบัอะตอมและโมเลกลุ กลไกส าคญัของปฏกิริยิาเคม ีเคมอีนนิทรยี ์สารประกอบ 

     เชงิซอ้น สมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองของแข็ง และของไหล ปิโตรเคมคิอล และเคมอีนิทรยี ์

3.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายและวเิคราะหส์ภาพสิง่แวดลอ้ม และการน าเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มมาใชใ้นการปรับปรุง  
     และแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม 

4.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยุกตค์วามรูท้างชวีวทิยาและเคมมีาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ กายวภิาคและสรรีวทิยาของพชืและสตัว ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนเิวศ  

พันธกุรรม  เทคโนโลยชีวีภาพ อะตอมและโมเลกลุ กลไกส าคัญของปฏกิริยิาเคม ีเคมอีนนิทรยี ์สารประกอบเชงิซอ้น สมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมขีองของแข็งและของไหล ปิโตรเคมคิอล เคมอีนิทรยี ์ส ิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม และ 

การน าความรูท้างชวีวทิยา และเคม ีมาจัดการเรยีนการสอน 
22760 ฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรส์ าหรบัครู 6(14-2-0-2) 

 Physics and Astronomy for Teachers  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคญัของวทิยาศาสตรเ์กีย่วกับ กลศาสตร ์พลศาสตร ์ของไหล พลงังาน  

     เทอรโ์มไดนามกิส ์ความรอ้น คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์สารกมัมันตรังส ีเทคโนโลยพีลงังาน  
     เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยวีัสดศุาสตร ์และนาโนเทคโนโลยกีายภาพ 

2.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคญัของวทิยาศาสตรเ์กีย่วกับโลกดา้นบรรยากาศ อตุนุยิมวทิยา พายุและ 
     หยาดน ้าฟ้า ภมูอิากาศ ธรณีวทิยา การเคลือ่นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แผนทีท่างภมูศิาสตร ์ 

     วทิยาศาสตรเ์กีย่วกับอวกาศ ทฤษฎขีองเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร ์ดวงดาว และเทคโนโลยอีวกาศ 

3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยุกตค์วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์กีย่วกับฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรม์าใช ้
     ในการจัดการเรยีนการสอน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   กลศาสตร ์พลศาสตร ์ของไหล พลงังาน เทอรโ์มไดนามกิส ์ความรอ้น คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์ 

สารกมัมันตรังส ีเทคโนโลยพีลังงาน เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยวีัสดศุาสตร ์และนาโน 

เทคโนโลยกีายภาพ วทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัโลกดา้นบรรยากาศ อตุนุยิมวทิยา พายแุละหยาดน ้าฟ้า ภมูอิากาศ ธรณีวทิยา  
การเคลือ่นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แผนทีท่างภมูศิาสตร ์วทิยาศาสตรเ์กีย่วกับอวกาศ ทฤษฎขีองเอกภพ 

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร ์ดวงดาว และเทคโนโลยอีวกาศ 
22761 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 6(14-2-0-2) 

 Provision of Learning Experiences in Sciences  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้นือ้หาเรือ่ง สิง่มชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติ  ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม  สารและสมบตัขิองสาร   

     แสงและการเคลือ่นที ่ พลังงาน  การเปลีย่นแปลงของโลก  และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 
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2.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรับเนือ้หาสาระเรือ่ง สิง่มชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติ   

     ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม  สารและสมบตัขิองสาร  แสงและการเคลือ่นที ่ พลงังาน การเปลีย่นแปลงของโลก  และ 
     ดาราศาสตรก์ับอวกาศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การศกึษาเนือ้หาสาระและการจัดประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง สิง่มชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติ  

ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม  สารและสมบตัขิองสาร  แสงและการเคลือ่นที ่ พลงังาน  การเปลีย่นแปลงของโลก  และดาราศาสตรก์ับ

อวกาศ 
22762 สารตัถะและวทิยวธิทีางภาษาองักฤษ 6(14-2-0-2) 

 Foundations and Methodologies of English Language Instruction  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลกัการใชภ้าษา วรรณคด ีและวฒันธรรมทางภาษา 
2.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย เปรยีบเทยีบเชือ่มโยงปรัชญาและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ูเ้รยีนและพัฒนาหลกัสตูรภาษาอังกฤษ 

4.  เพือ่ใหส้ามารถเลอืก/น าวทิยวธิกีารเรยีนและประเมนิผลภาษาองักฤษแบบตา่ง ๆ โดยเฉพาะการเรยีนรูแ้บบ 
     พึง่ตนเองมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.  เพือ่ใหส้ามารถจัดการสือ่และแหลง่เรยีนรูภ้าษาองักฤษ 
6.  เพือ่ใหส้ามารถศกึษางานวจัิยเกีย่วกับหลกัสตูร การจัดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ และสามารถน าไปใช ้

     ประโยชน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   หลักการใชภ้าษา วรรณคด ีและวัฒนธรรม ปรัชญาและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ การพัฒนา

หลกัสตูรภาษาองักฤษ วทิยวธิกีารเรยีนภาษาองักฤษ และการประเมนิภาษาองักฤษแบบตา่งๆ การเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง สือ่
และแหลง่เรยีนรูภ้าษาองักฤษ การวจิัยเกีย่วกับหลักสตูร และการจัดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

22763 หลกัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและบรบิททางภาษา 6(14-2-0-2) 
 Principles Context of English Language Learning  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์และเปรยีบเทยีบการเรยีนรูภ้าษาแรกและภาษาทีส่อง 
2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยสิง่แวดลอ้มและจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลตอ่การเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นทฤษฎขีองบรบิททางสงัคม วฒันธรรม จติวทิยา ตัวแปรดา้นผูใ้ชภ้าษา  
     เจตนาของการสือ่สารทางภาษาและอทิธพิลทีม่ตีอ่รูปแบบและวธิกีารใชภ้าษา 

4.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหป์ฏสิมัพันธข์องบรบิททีม่ตีอ่วธิกีารใช ้และความเขา้ใจในสารของผูใ้ชภ้าษา วเิคราะห ์

     และสงัเคราะหส์ารประเภทตา่งๆ  ในทกัษะฟัง พูด อา่น เขยีน และทักษะสมัพันธ ์
5.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหท์ฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษา วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ารเรยีนรูภ้าษาโดยมุง่เนน้การใช ้

     ภาษาเพือ่การสือ่สาร 
6.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประยุกตค์วามรูท้ีไ่ดรั้บมาใชก้ับการจัดการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การเรยีนรูภ้าษาแรกและภาษาตา่งประเทศ ทฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษาในและนอกชัน้เรยีน ทฤษฎ ี
งานวจัิย บทความและต าราเกีย่วกับบรบิททางภาษา สงัคม และการใชภ้าษาในทกัษะตา่งๆ  ปัจจัยสิง่แวดลอ้มและจติวทิยาที่

เกีย่วขอ้งและสง่ผลตอ่การเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน ปฏสิมัพันธข์องบรบิท ผลกระทบและอทิธพิลของตัวแปรดา้นบรบิทสงัคม 
วฒันธรรม และตวัแปรดา้นผูใ้ชภ้าษาทีม่ตีอ่รูปแบบและวธิกีารใชภ้าษา ประเภทของสารกบัความรูค้วามเขา้ใจของผูใ้ชภ้าษา 

ประสบการณ์ในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์าร 
22764 การพฒันาบทเรยีนและสือ่การสอนภาษาองักฤษ 6(14-2-0-2) 

 Materials and Media Development in Teaching English  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหส้ามารถส ารวจความตอ้งการ ความจ าเป็น และความสนใจของผูเ้รยีนและผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกับการใช ้

     ภาษาองักฤษ เพือ่ใหก้ารพัฒนาบทเรยีนและสือ่การสอนทีจ่ะพัฒนาขึน้ตอบสนองได ้
2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหบ์ทเรยีนและสือ่การสอนตามหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 

3.  เพือ่ใหส้ามารถเลอืกสรรและประเมนิสือ่ส ิง่พมิพ ์สือ่วธิกีาร สือ่วสัดอุปุกรณ์ และสือ่อเิล็กทรอนกิสต์ามเนื้อหา 

     วชิาทีส่อน 
4.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตบ์ทเรยีนและสือ่การสอนใหเ้ขา้กับบรบิทและสิง่แวดลอ้ม 

5.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบ และสรา้งบทเรยีน สือ่การสอน และกจิกรรมการเรยีนการสอนทักษะทางภาษาที ่
     สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

6.  เพือ่ใหส้ามารถประเมนิประสทิธภิาพบทเรยีนและสือ่การสอนทีส่รา้งขึน้ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การส ารวจความตอ้งการ ความจ าเป็น และความสนใจของผูเ้รยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการใชภ้าษาองักฤษ

กอ่นการพัฒนาบทเรยีนและสือ่การสอน การวเิคราะหบ์ทเรยีนและสือ่การสอนตามหลักสตูรทีเ่หมาะสมกับผูเ้รยีน  
การเลอืกสรร สือ่ส ิง่พมิพ ์สือ่วธิกีาร สือ่วัสดอุปุกรณ์ และสือ่อเิล็กทรอนกิส ์การประยุกตบ์ทเรยีนและสือ่การสอนใหเ้ขา้กับ

บรบิทของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  การวเิคราะหแ์ละประยุกตท์ฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษาในชวีติประจ าวนัและ
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การดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนในการเรยีนรูภ้าษา การออกแบบ สรา้ง และประเมนิบทเรยีน สือ่การสอนและกจิกรรมการเรยีน 

การสอนทกัษะทางภาษา 
22765 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 6(14-2-0-2) 

 Provision of Learning Experience in English Language  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอน มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละหลักสตูรภาษาอังกฤษมาวางแผน 

     ประยุกตใ์ชก้บัผูเ้รยีนกลุม่เป้าหมาย 
2.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับผูเ้รยีน เทคนคิการสอนและการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรู  ้

     ภาษาองักฤษตามความเหมาะสมของผูเ้รยีนแตล่ะวยัมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ/เสมอืนจรงิ 
3.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยเนน้ทกัษะการสือ่สาร 

4.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาทีเ่ชือ่มโยงภาษาองักฤษในชัน้เรยีนกับสถานการณ์และ 
     สิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิ 

5.  เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชข้อ้มลู/สารสนเทศ เพือ่พัฒนาบทเรยีน สือ่ และนวัตกรรมการสอนรวมทัง้สามารถ 

     เลอืกใชก้จิกรรม สือ่ และเทคโนโลยทีีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิ 
6.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืวดัและประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะ และ 

     การใชภ้าษาองักฤษ   
7.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาองักฤษของผูเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรยีน เพือ่น าไปสู ่

     การพัฒนาผูเ้รยีน และระบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอน มาตรฐานการเรยีนรู ้และหลักสตูรภาษาองักฤษสาระส าคญัเกีย่วกับ

การสือ่สารในสถานการณ์จรงิ  การน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผูเ้รยีน เทคนคิการสอน และการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรู ้
ภาษาองักฤษโดยเนน้ทักษะการสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนแตล่ะวัยมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ/เสมอืนจรงิ ตลอดจน

การพัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาองักฤษทีเ่ชือ่มโยงภาษาองักฤษในชัน้เรยีนกับสถานการณ์/สิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิ 
การเลอืกใชข้อ้มลู/สารสนเทศเพือ่พัฒนาบทเรยีน นวตักรรม และเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ รวมทัง้การ

พัฒนาเครือ่งมอืวัดและประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และการใชภ้าษาองักฤษ การใช ้

กระบวนการวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่การน าไปสูก่ารพัฒนาศักยภาพของผูเ้รยีนและการพัฒนาระบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
22766 สารตัถและวทิยวธิทีางวชิาอาชพี 6(14-2-0-2) 

 Foundations and Methodologies of Vocational Area Instruction  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักลุม่อาชพีส าคญัในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวทางการพัฒนาวชิาอาชพีตามพลวตัของสงัคม 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาหลักสตูรการจัดการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมวชิาอาชพี  

     เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 
4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชส้ถานประกอบการในการฝึกทกัษะอาชพีและการจัดการอาชพี 

     เชงิธรุกจิ 

5.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาหลักสตูรวชิาอาชพี และมทีกัษะในการออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การใช ้
     เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรยีนรู ้รวมทัง้การวดัและประเมนิผลในการจัดการเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมวชิา 

     อาชพี 
6.  เพือ่ใหส้ามารถใชก้ระบวนการวจัิยในการพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอนในดา้นวชิาอาชพี 

7.  เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการด าเนนิการพัฒนาการจัดการศกึษาวชิาอาชพีในทอ้งถิน่ของตน 
8.  เพือ่ใหต้ระหนักในสมรรถนะของผูส้อนวชิาอาชพี มาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวชิาอาชพี 

9.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวโนม้ของการจัดการเรยีนรูว้ชิาอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   หลักการพัฒนาหลกัสตูร การจัดการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมวชิาอาชพีกลุม่อาชพีส าคัญในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

การวเิคราะหแ์นวทางการพัฒนาวชิาอาชพีตามพลวตัของสงัคม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรยีนรู ้การวดัและ
ประเมนิผลวชิาอาชพี การใชก้ระบวนการวจัิยในการพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอนในดา้นวชิาอาชพี การวางแผนการ

ด าเนนิการพัฒนาการจัดการศกึษาวชิาอาชพีในทอ้งถิน่ของตน สมรรถนะของผูส้อนวชิาอาชพี มาตรฐานและจรรยาบรรณ 

วชิาอาชพี และการวเิคราะหแ์นวโนม้การจัดการเรยีนรูท้างวชิาอาชพี 
22767 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ชิาอาชพี 6(14-2-0-2) 

 Provision of Learning Experiences in Vocational Area  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้นือ้หาเรือ่ง การด ารงชวีติและครอบครัว การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็นเทคโนโลย ี 
     เทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือ่การท างานและอาชพี 

2.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรับเนือ้หาสาระเรือ่ง การด ารงชวีติและครอบครัว การ 

     อาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็นเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือ่การท างานและอาชพี 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การศกึษาเนือ้หาสาระและการจัดประสบการณ์การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่ง การด ารงชวีติและ
ครอบครัว การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็นเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือ่การท างานและอาชพี 

22768 บรบิททางการศกึษา 6(14-2-0-2) 
 Context of Education  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถอธบิายสภาพและผลกระทบของบรบิทดา้นสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ  วฒันธรรมทีม่ตีอ่ 
     การศกึษา 

2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหผ์ลกระทบของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่การศกึษา 
3.  เพือ่ใหส้ามารถเสนอแนวคดิของบทบาทการศกึษาตอ่การแกปั้ญหาความขดัแยง้ของสงัคมประเทศและสงัคมโลก 

4.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ะหวา่งคณุธรรมและจรยิธรรมกบัการศกึษา 
5.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตอ์งคค์วามรูด้า้นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการจัดการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   สภาพและผลกระทบของบรบิทดา้นสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มทีม่ี
ตอ่การจัดการศกึษา บทบาทของการศกึษาตอ่การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสงัคม คณุธรรมจรยิธรรมเกีย่วกับการศกึษา และ

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ตีอ่การจัดการศกึษา 
22769 การจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ 6(14-2-0-2) 

 Educational Management for Special Learners  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมาย หลกัการ วธิกีารจัดการศกึษา และการแกปั้ญหาของผูเ้รยีน 

     ลกัษณะพเิศษ 
2.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัธรรมชาต ิสภาพและปัญหาของผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาการเรยีนการสอน ส าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ เพือ่น ามา 
     ประยุกตใ์นการจัดการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม 

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืเพือ่จ าแนกประเภทของผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ และวนิจิฉัย 

     เบือ้งตน้ได ้อกีทัง้สามารถใชส้ือ่และวธิกีารจัดการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้ง ชว่ยเหลอืและแกปั้ญหาผูเ้รยีนเป็น 
     รายบคุคล 

5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ตลอดจนสามารถประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ 
6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัคณุสมบัต ิและบทบาทของผูใ้หก้ารศกึษาส าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ  

     เพือ่เป็นประโยชนใ์นการจัดระบบการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมาย ความส าคญั และความจ าเป็น หลักการและแนวคดิการจัดการศกึษาส าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ 

ประเภทและรูปแบบการจัดการเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานและขอ้วนิจิฉัยเบือ้งตน้เกีย่วกบั
ธรรมชาต ิสภาพและปัญหาของผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ จติวทิยาการเรยีนการสอนส าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ เครือ่งมอืและ

การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืเพือ่จ าแนกประเภทของผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ สือ่ และวธิกีารจัดการเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ 

แนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ การชว่ยเหลอืและแกปั้ญหาผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษทีเ่หมาะสม 
คณุสมบัตแิละบทบาทของผูใ้หก้ารศกึษาแกผู่เ้รยีนลกัษณะพเิศษ 

23501 สารสนเทศ และการวจิยัการบรหิารการศกึษา 6(12-2-2-2) 
 Information and Research in Educational Administration  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะห ์การพัฒนาและการใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารสถานศกึษาและ 

     การวจัิยการบรหิารการศกึษา 

2.  มคีวามรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมเพือ่การวจัิยและการบรหิารการศกึษา 
3.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบขา่ยและประเภทการวจัิยทางการบรหิารการศกึษา การวางแผนการวจิัย  

     การคน้ควา้วรรณกรรม การรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลู 
4.  มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการวจัิยองคก์ารทางการศกึษา  

5.  มคีวามรูแ้ละความสามารถในการประกนัคณุภาพการศกึษา การประเมนิโครงการ การวดัและการประเมนิ 

     ทางการศกึษา 
6.  มคีวามสามารถน าผลการวจัิย สารสนเทศ การวดัและการประเมนิทางการศกึษาไปใชใ้นการบรหิารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   หลักการและแนวคดิเกีย่วกับสารสนเทศ การวเิคราะห ์การพัฒนาระบบ และการใชส้ารสนเทศเพือ่การบรหิาร และ

การจัดการเรยีนรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมเพือ่การบรหิารและการวจัิยทางการศกึษาและการบรหิารการศกึษา  
ลกัษณะและประเภทการวจัิยทางการบรหิารการศกึษา ระเบยีบวธิวีจัิย กระบวนการวจัิย การวางแผนการวจัิย การคน้ควา้

วรรณกรรม การรวบรวมและการวเิคราะห ์ขอ้มลูการวจัิยเกีย่วกบัองคก์ารทางการศกึษา การวจัิยเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

การประเมนิโครงการ หลักการและเทคนคิการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา สถติแิละคอมพวิเตอรเ์พือ่การวจัิยและการ
ประเมนิการศกึษา หลกัและกระบวนการในการประกนัคณุภาพการศกึษา องคป์ระกอบของการประกนัคณุภาพการศกึษา 
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มาตรฐานการศกึษา การประกนัคณุภาพภายในและภายนอก บทบาทของผูบ้รหิารในการประกันคณุภาพการศกึษา การน า

ผลการวจัิยไปใชใ้นการบรหิารการศกึษา และกรณีศกึษาเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ นวตักรรม และการวจัิยการบรหิาร
การศกึษา 

23503 การจดัและบรหิารองคก์ารทางการศกึษา 6(14-2-0-2) 
 Organization and Management of Educational Institutions  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบขา่ยและกระบวนการในการบรหิารและจัดการองคก์าร หน่วยงานและ 
     สถานศกึษา และสามารถปฏบิตังิานตามภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2.  มคีวามรูแ้ละความสามารถในการบรหิารงานวชิาการ  การบรหิารและการจัดการหลักสตูร  การจัดการเรยีนรู ้ การ 
    นเิทศการศกึษา  การบรหิารจัดการแหลง่เรยีนรู ้และการสนับสนุนงานดา้นวชิาการของหน่วยงาน สถานศกึษา  

    และองคก์ารทางการศกึษา 
3.  มคีวามรูแ้ละความสามารถในการบรหิารงานทรัพยากรการศกึษา การบรหิารทรัพยากรบคุคล  งบประมาณ  

     การเงนิ บัญช ีพัสดแุละอาคารสถานที ่ สภาพแวดลอ้ม และระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความหมาย ความส าคัญและกระบวนการในการบรหิารและการจัดการองคก์าร  การก าหนดบทบาทและภารกจิหนา้ที่

ของหน่วยงาน สถานศกึษา และองคก์ารทางการศกึษา  การบรหิารงานวชิาการ การบรหิารการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั  หลักการพัฒนาหลักสตูร การบรหิารและการก ากบัตดิตามการน าหลักสตูรไปใช ้ การพัฒนาหลักสตูรทอ้งถิน่ การ

วเิคราะหปั์ญหาและแนวโนม้ในการพัฒนาหลักสตูร  แนวคดิ หลกัการ กระบวนการ เทคนคิ กลยทุธแ์ละการประเมนิผลการ

นเิทศการศกึษา การวางแผนและการจัดระบบการนเิทศการจัดการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา ความสมัพันธข์องการนเิทศกบัการบรหิาร
การศกึษา  การบรหิาร การแสวงหา และการใชท้รัพยากรการศกึษา  การสรรหา บรรจ ุแตง่ตัง้ พัฒนา เสรมิสรา้งขวญัและ

ก าลงัใจ และใหค้ าปรกึษาแกค่รูและบคุลากรทางการศกึษา  การจัดระบบและการบรหิารงานธรุการ งบประมาณ การเงนิ 
บญัช ีพัสด ุและการควบคมุภายใน  เทคนคิและกลยุทธก์ารบรหิารอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มภายในสถานศกึษา การ

บรหิารจัดการแหลง่เรยีนรู ้ส ิง่แวดลอ้มและพลงังาน และระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
23599 การพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาชพีทางการบรหิารการศกึษา 6(10-2-4-2) 

 Skills Development and Professional Experiences in Educational  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  มคีวามสามารถและทักษะในการเป็นผูน้ าทางการศกึษา 

2.  มคีวามสามารถและทักษะในการวเิคราะห ์พัฒนา และประยุกตใ์ชน้โยบายและแผนการศกึษา 
3.  มคีวามสามารถและทักษะในการวเิคราะหบ์รบิทหรอืสภาพแวดลอ้มในดา้นตา่งๆ เพือ่น ามาประยุกตใ์ชใ้นการ 

     ก าหนดวสิยัทัศน ์กลยุทธ ์และแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

4.  มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารการศกึษา และผูบ้รหิาร 
     สถานศกึษา  

5.  มคีวามสามารถและทักษะในการบรหิาร สง่เสรมิและสนับสนุนการจัดกจิกรรมเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดรั้บการพัฒนา 
     ในดา้นวนัิย ความสามัคค ีคณุธรรม คา่นยิม และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์ต็มศกัยภาพ 

6.  มคีวามสามารถและทักษะในการประชาสมัพันธ ์การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธ ์และการท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การฝึกทกัษะและประสบการณ์ในการเป็นผูน้ าทางการศกึษา การวเิคราะห ์ก าหนด พัฒนา และประเมนินโยบาย

และแผนการศกึษา การวเิคราะหบ์รบิทหรอืสภาพแวดลอ้มในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง เทคโนโลยแีละดา้นอืน่ๆ เพือ่
น าไปประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดวสิยัทศัน ์กลยทุธ ์และแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา การแกปั้ญหาและการตดัสนิใจทาง

การศกึษา การพัฒนาบคุลกิภาพและเจตคตทิีด่ใีนการเป็นผูน้ าทางการศกึษา การเสรมิสรา้งและพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาวชิาชพีเพือ่ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษามคีณุลักษณะ มพีฤตกิรรม และมกีารปฏบิัตตินตาม

จรรยาบรรณ มาตรฐานวชิาชพี และการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีรวมทัง้มกีารสง่เสรมิและพัฒนาผูร้่วมงานใหม้คีณุธรรม 

จรยิธรรม และการปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา การพัฒนาผูเ้รยีนโดยการจัดกจิกรรม
เสรมิสรา้งวนัิย คณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์คา่นยิม และความสามัคคใีนหมูค่ณะ การจัดระบบดแูลชว่ยเหลอื 

และการจัดกจิกรรมพเิศษเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดรั้บการพัฒนาทกุดา้นเต็มศกัยภาพ หลักการและกลยทุธก์ารประชาสมัพันธเ์พือ่
เสรมิสรา้งความสมัพันธท์ีด่รีะหวา่งสถานศกึษากบัชมุชน บทบาทของผูบ้รหิารในการจัดกจิกรรมเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารของ

สถานศกึษาไปสูช่มุชน ทอ้งถิน่ และผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่กระตุน้และสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในการจัดการศกึษา การระดม

ทรัพยากร และการลงทนุเพือ่การศกึษา 
23720 ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการบรหิารการศกึษา  6(14-2-0-2) 

 Theories and Practices in Educational Administration 
 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกับขอบขา่ยและพัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา 
 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารบรหิารการศกึษาทีส่ าคญั และทฤษฎอีืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะห ์สงัเคราะหท์ฤษฎทีีเ่หมาะสมกบัการบรหิารการศกึษา 

 4. มคีวามรูค้วามสามารถในการน าทฤษฎกีารบรหิารการศกึษาและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไปประยุกตไ์ปใช ้
ในการปฏบิัตภิารกจิทางการศกึษา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
   ความหมาย ความส าคญั ขอบขา่ย และพัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิาร และทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา แนวคดิ 

และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษาทีส่ าคญั ไดแ้ก ่ทฤษฎรีะบบ ทฤษฎอีงคก์าร พฤตกิรรมองคก์าร และการพัฒนา
องคก์าร ภาวะผูน้ า อ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ การตัดสนิใจสัง่การ การบรหิารความขัดแยง้ การจงูใจ การตดิตอ่สือ่สาร 

การบรหิารสมรรถนะทรัพยากรบคุคลในองคก์าร แนวคดิร่วมสมัยทางการบรหิาร นวตักรรมการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่การบรหิารการศกึษา ระบบการศกึษาและระบบการบรหิารการศกึษาไทย กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารและการจัด
การศกึษา การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎตีะวนัตกและตะวนัออกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษาเพือ่การปฏบิตั ิ

ภารกจิและพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
23721 การวจิยัการบรหิารการศกึษา 6(12-2-2-2) 

 Research in Educational Administration 
 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูแ้ละความสามารถเกีย่วกบัระเบยีบวธิแีละกระบวนการวจิัยในแตล่ะประเภทและลกัษณะการวจิัยตา่งๆ  

 2. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการประยุกตส์ถติพิาราเมตรกิและนันพาราเมตรกิเพือ่การวจิัยทางการบรหิาร

การศกึษา 

 3. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการประเมนิและวพิากษ์คณุภาพงานวจิัยและสามารถประยุกตง์านวจัิยไปใชใ้น

การบรหิารการศกึษาและสถานศกึษา 

 4. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการประยุกตแ์นวคดิและหลักการการประเมนิโครงการและบรหิารจัดการประเมนิ

โครงการในการบรหิารการศกึษาและสถานศกึษา 

 5. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการประยุกตแ์นวคดิและหลักการการวดัและประเมนิเพื่อการพัฒนาคณุภาพ

การศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิการวจัิยการบรหิารการศกึษา กระบวนการวจัิยเชงิปรมิาณและคณุภาพทางการบรหิารการศกึษา  
ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาเกีย่วกับ การก าหนดปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเขยีนโครงการวจัิย   

การก าหนดวัตถปุระสงค ์การตัง้สมมตฐิาน การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง การสรา้งเครือ่งมอื การเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มูล 
การสรุปผลและการเขยีนรายงานการวจัิย และการเสนอผลการวจัิย ประเภทการวจัิยทางการบรหิารการศกึษาและทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาเกีย่วกับ การวจัิยเชงินโยบาย การวจัิยสถาบนั การวจัิยเชงิอนาคต การวจัิยปฏบิัตกิารแบบมสีว่นร่วม  

การประเมนิและบรหิารจัดการประเมนิโครงการ การวดัและประเมนิเพือ่การบรหิารการศกึษา การประเมนิและวพิากษ์คณุภาพ
งานวจัิยทางการบรหิารการศกึษา และการประยุกตใ์ชง้านวจัิยเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

23722 การบรหิารวชิาการและทรพัยากรการศกึษา 6(14-2-0-2) 
 Academic and Educational Resources Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลักการของการบรหิารวชิาการ และสามารถวเิคราะหอ์งคป์ระกอบส าคญั
ของการบรหิารวชิาการในสถานศกึษาได ้

 2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลักการของการบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา และสามารถวเิคราะห์
ลกัษณะ ประเภทและองคป์ระกอบส าคัญของทรัพยากรการศกึษา 

 3. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหแ์ละก าหนดวธิกีารบรหิารวชิาการ การก ากับ ตดิตามและประเมนิผล
เพือ่ใหเ้กดิการประกนัคณุภาพในสถานศกึษา 

 4. มคีวามสามารถในการวเิคราะห ์และหาวธิกีารไดม้าซึง่ทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดการศกึษาและการ

ก าหนดวธิกีารจัดสรรทรัพยากรการศกึษา การควบคมุ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการใชท้รัพยากรการศกึษา 
 5. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเทคนคิวธิกีารบรหิารวชิาการและการบรหิารทรัพยากรรูปแบบตา่ง ๆ ตลอดจน

สามารถประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

  หลักการและแนวคดิเกีย่วกับกระบวนการบรหิารวชิาการ การพัฒนาและการบรหิารหลักสตูร การสง่เสรมิ

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน การนเิทศการศกึษา การประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การก ากบั ตดิตาม
และประเมนิผลคณุภาพสถานศกึษา หลักการและแนวคดิเกีย่วกบัทรัพยากรการศกึษาอนัประกอบดว้ย ทรัพยากรมนุษย ์

ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรดา้นขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศ ทรัพยากรการเงนิ และทรัพยากรอืน่ๆ การวเิคราะห์
ทรัพยากรการศกึษา วธิกีารไดม้า การพัฒนา และการสงวนรักษาทรัพยากรการศกึษา หลกัและกระบวนการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรการศกึษา เทคนคิการวเิคราะห ์ควบคมุ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการใช ้การจัดสรรทรัพยากรการศกึษา 

เทคนคิและวธิกีารบรหิารทรัพยากรการศกึษาประเภทตา่งๆ 
23723 นโยบาย การวางแผน และการพฒันาคณุภาพการศกึษา 6(12-2-2-2) 

 Educational Policies, Planning and Quality Development 
 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎแีละกระบวนการพัฒนานโยบายการศกึษา 
 2. มคีวามรูค้วามสามารถในการก าหนดนโยบาย การวางแผน และสามารถประยุกตน์โยบายและน าแผนพัฒนา

คณุภาพการศกึษาไปสูก่ารปฏบิตั ิ 
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 3. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มูล พลวัตของบรบิทและสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่นโยบายและ
การวางแผนการศกึษา 

 4. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหค์าดการณ์อนาคต การก าหนดวสิยัทัศน ์การจัดท าและบรหิารแผนกล
ยทุธเ์พือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 5. มคีวามรูค้วามสามารถในการก ากบัตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลคณุภาพการจัดการศกึษาตามนโยบายและ

แผนการศกึษา และน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงนโยบาย การวางแผน และโครงการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

   แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและกระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏบิตั ิการก ากบั ตรวจสอบ ประเมนิ
และปรับปรุงนโยบายการศกึษา การจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา การวเิคราะหข์อ้มูล

พลวตัของบรบิททางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม คา่นยิม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่
นโยบายและแผนการศกึษา การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและคาดการณ์อนาคตดา้นการศกึษาของชาต ิภมูภิาค ทอ้งถิน่และ

สถานศกึษา การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์รทางการศกึษาเพือ่ก าหนดวสิยัทศัน์ทางการศกึษา การจัดท าและบรหิารแผน

กลยุทธท์างการศกึษาตามกรอบภารกจิขององคก์รทางการศกึษา การก ากบั ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพการจัดการศกึษา 
และการน าผลการประเมนิไปปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 

23725 บรบิททางการบรหิารการศกึษา 6(14-2-0-2) 
 Contexts in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูแ้ละสามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหห์ลักการ แนวคดิ ทฤษฎแีละสภาวการณ์ทางสงัคม การเมอืง 
การปกครอง เศรษฐกจิ การศกึษา วัฒนธรรม คา่นยิม สิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและบทบาท

ของประเทศไทยในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่การบรหิารการศกึษา 
 2. มคีวามรูแ้ละสามารถประยกุตค์วามรูเ้กีย่วกับบรบิททางการศกึษาและบทบาทของประเทศไทยในสงัคมโลก

มาใชใ้นการบรหิารการศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

   หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีระบบและสภาวะของสงัคม การเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม 

คา่นยิม สิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ผีลกระทบเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษา การประยกุตค์วามรูเ้กีย่วกับ
สภาวะแวดลอ้มตา่งๆ ใหเ้ป็นประโยชนต์อ่การบรหิารการศกึษาของไทย การศกึษาและวเิคราะหบ์ทบาทของประเทศไทย 

ในสงัคมโลกโดยเฉพาะในสว่นทีม่ผีลกระทบและเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษา 
23726 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ และเทคโนโลยกีารบรหิารการศกึษา 6(12-2-2-2) 

 Management Information Systems and Educational Administration Technology 

 วตัถปุระสงค ์
 1. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับหลกัการและแนวการจัดระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การบรหิารการศกึษา 
 3. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การจัดระบบสารสนเทศและการบรหิารการศกึษา 

 4. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับการจัดและการบรหิารส านักงานสมัยใหม ่

 ค าอธบิายชุดวชิา 
   หลกัการและแนวคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ หลกัการและแนวทางจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศกึษา 

ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ แนวคดิ หลักการและองคป์ระกอบของเทคโนโลยกีารบรหิารการศกึษา การใชเ้ทคโนโลยกีาร
บรหิารการศกึษา การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การจัดระบบสารสนเทศและการบรหิารการศกึษา การคน้คนืสารสนเทศ ระบบการ

จัดการความรู ้ การจัดการคณุภาพ วธิกีารเชงิปรมิาณและการจ าลองผล  เพือ่การตดัสนิใจ เทคนคิการตดิตามและควบคมุ 
การปฏบิตังิาน หลักการบรหิารส านักงานสมัยใหม ่ความสมัพันธเ์ชงิพลวตั 

23727 การพฒันาระบบการจดัการเรยีนรู ้ 6(12-2-2-2) 

 Development of Learning Systems Management 
 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลักการและทฤษฎกีารเรยีนรู ้ระบบการเรยีนรู ้หลกัสตูรการเรยีนการสอน 
และการนเิทศการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการพัฒนาระบบการจัดการเรยีนรู ้ระบบการนเิทศการเรยีนการสอน และการวดัและ

ประเมนิผลการจัดการเรยีนรู ้
 3. มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารจัดการระบบ การจัดการเรยีนรูใ้นองคก์รทางการศกึษา 

 4. มคีวามสามารถในการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยุกตแ์นวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีการพัฒนาระบบการจัดการ
เรยีนรู ้การพัฒนาหลกัสตูร การเรยีนการสอน การนเิทศ การวัดและประเมนิผลการจัดการเรยีนรู ้และ 

การจัดการความรูไ้ปใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่และสถานศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

   แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู ้ทฤษฎพัีฒนาการ ทฤษฎกีารเรยีนการสอน องคป์ระกอบของ

การเรยีนการสอน หลกัและกระบวนการวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบการเรยีนรู ้การประยุกตห์ลักการ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้หลกัการ
และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหลักสตูร หลักและกระบวนการวเิคราะหแ์ละพัฒนาหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ แนวคดิ 

หลกัการ และทฤษฎเีกีย่วกบัการนเิทศการศกึษา การนเิทศการเรยีนการสอน หลักและกระบวนการวดัผลและประเมนิผล 
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การจัดการเรยีนรู ้การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยุกตแ์นวคดิ หลกัการและทฤษฎรีะบบการเรยีนรูเ้พือ่การบรหิารวชิาการ 
การจัดการความรูแ้ละการพัฒนาคณุภาพการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัสถานศกึษา ทอ้งถิน่ และสงัคม 

23787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (บรหิารการศกึษา) (6 หนว่ยกติ) 
 Independent Study (Educational Administration) 

 วตัถปุระสงค ์

  เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษา 
วเิคราะห ์และวจัิยปัญหาทางการบรหิารการศกึษาในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคัญตอ่การพัฒนาการศกึษา

และ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

   การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะห์
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รอืวจิัย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผล 

การวเิคราะหห์รอืวจิัย 

23788 วทิยานพินธ ์(บรหิารการศกึษา) (12 หนว่ยกติ) 
 Thesis (Educational Administration) 

 วตัถปุระสงค ์
 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์
 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ 

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์
 6. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 7. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์
 8. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 9. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
   การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและเสนอ

โครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การ
น าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีน

รายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 

23789 การพฒันาทกัษะและประสบการณว์ชิาชพีส าหรบัผูน้ าทางการศกึษา          6(12-2-2-2) 
 Skills Development and Professional Experiences for Educational Leaders 

 วตัถปุระสงค ์
 1. มคีวามรู ้ความสามารถ และทักษะการเป็นผูน้ าในองคก์รทางการศกึษา 

 2. มคีวามรู ้ทักษะ วสิยัทัศน ์และอดุมการณ์ทางการบรหิารการศกึษา 

 3. มคีวามสามารถและทกัษะในการบรหิารหลกัสตูรกจิการนักเรยีน ระบบการนเิทศ การประเมนิผล และ 
การพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 4. มคีวามสามารถในการเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละการท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ 
 5. มคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบวชิาชพีส าหรับผูบ้รหิารการศกึษาและ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

   การเสรมิสรา้งและพัฒนาภาวะผูน้ าทางการศกึษา การจัดองคก์าร การพัฒนาวสิยัทศันใ์นการจัดการศกึษา  

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยแีละการสือ่สารการศกึษา การเสรมิสรา้งและพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาและ 
การตดัสนิใจทางการศกึษา การบรหิารกจิการนักเรยีน หลักสตูร ระบบการนเิทศ ก ากับ ตดิตาม การประเมนิผล และ 

การพัฒนาคณุภาพการศกึษา การพัฒนาบคุลกิภาพและเจตคตทิีด่ใีนการเป็นผูน้ าทางการ ศกึษา การเสรมิสรา้ง 
มนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ การฝึกและพัฒนาทกัษะการบรหิารจัดการเพือ่พัฒนาคณุภาพ

การศกึษาในองคก์รหรอืสถานศกึษา การเสรมิสรา้งความสมัพันธก์บัชมุชนและเครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ การเสรมิสรา้ง

คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีส าหรับผูบ้รหิารการศกึษาและผูบ้รหิารสถานศกึษา 
24725 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา               6(12-2-2-2) 

 Educational Research and Statistics 
 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวจัิยทางการศกึษา 
 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการวจัิยทางการศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูวจัิย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนโครงการวจิัย 
 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มูลการวจิัย 

 6. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนรายงานการวจิัยและประเมนิคณุภาพงานวจิัย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
   การก าหนดปัญหา  วตัถปุระสงคข์องการวจัิย การคน้ควา้วรรณกรรมเพือ่การวจัิยทางการศกึษา การก าหนดกรอบ

แนวคดิในการวจิัยและสมมตฐิานของการวจิัย ประเภทของการวจิัยทางการศกึษา  การวางแผนการวจัิย การก าหนดประชากร
และกลุม่ตัวอย่าง การสรา้งเครือ่งมอืและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจัิย การใชส้ถติใินการวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย  

การเขยีนรายงานการวจิัยและการประเมนิคณุภาพงานวจิัย 

24726 วธิวีทิยาการประเมนิทางการศกึษา              6(14-2-0-2) 
 Educational Evaluation  Methodology 

 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิ ทฤษฎกีารวดัและการประเมนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและแนวปฏบิตัใินการประเมนิสิง่ทีมุ่ง่ประเมนิใดๆ ทาง
การศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา การประเมนิความตอ้งการจ าเป็น การประเมนิความกา้วหนา้ และ 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบ วางแผนประเมนิ พัฒนาเครือ่งมอืเก็บรวบรวมขอ้มลู เลอืกใชส้ถติเิพือ่การวเิคราะห์
ขอ้มลู และเขยีนรายงานการประเมนิงานหรอืโครงการ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการโครงการประเมนิ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

   แนวคดิในการประเมนิทางการศกึษา จติวทิยาและสงัคมวทิยาเพือ่การประเมนิ พืน้ฐานเศรษฐศาสตรเ์พือ่การ

ประเมนิ ทฤษฎกีารวดั การประเมนิและการตดัสนิใจ การวางแผนและออกแบบประเมนิ การพัฒนาตัวบง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการ
ประเมนิ การพัฒนาเครือ่งมอืและการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือ่การประเมนิ การเลอืกใชส้ถติเิพือ่การประเมนิและการเขยีน

รายงานการประเมนิ การประเมนิความตอ้งการจ าเป็น การประเมนิความกา้วหนา้และการประเมนิผลการด าเนนิโครงการ   
การประกนัคณุภาพการศกึษา แนวปฏบิัตใินการประเมนิสิง่ทีมุ่่งประเมนิใดๆ ทางการศกึษา และการบรหิารจัดการโครงการ

ประเมนิ 
24727 สมัมนาการประเมนิการศกึษา              6(12-2-2-2) 

 Seminar in Educational Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวโนม้ของการประเมนิการศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถตดิตาม คน้ควา้ และวเิคราะหน์วตักรรม และแลกเปลีย่นความคดิเห็นใหม่ๆ   ของการประเมนิ
ทางการศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดประเด็นการประเมนิ วางแผน และบรหิารจัดการประเมนิทางการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
   ศกึษาคน้ควา้และแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึง่กนัและกนัเกีย่วกบัแนวคดิและพัฒนาการของการประเมนิ การศกึษา

สภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวโนม้ของการประเมนิการศกึษา การวางแผน การบรหิารและการจัดการในการประเมนิ  
การประเมนิความตอ้งการจ าเป็น การประเมนิตนเอง ทัง้ในระดับบคุคลและหน่วยงาน การประเมนิหลกัสตูรและการสอน  

การประเมนิผูเ้รยีน การประเมนินโยบาย และแผนงาน การประเมนิโครงการ การประเมนิองคก์รและบคุลากร การประกนั

คณุภาพการศกึษา การประเมนิผลผลติและผลกระทบ การวเิคราะหข์อ้มลู และการใชผ้ลการประเมนิ การวเิคราะหปั์ญหา 
และการประเมนิดา้นอืน่ๆ 

24728 การประเมนินโยบาย แผนงานและโครงการ              6(14-2-0-2) 
 Evaluation of Policy, Program and Project 

 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดท านโยบาย แผนงานและโครงการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการประเมนินโยบาย  แผนงานและโครงการ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนินโยบาย  แผนงานและโครงการ 
 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชผ้ลการประเมนิเพือ่การประเมนินโยบาย  แผนงานและโครงการได ้

อยา่งตอ่เนือ่ง 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

   แนวคดิเกีย่วกบันโยบาย แผนงานและโครงการ  การพัฒนานโยบาย แผนงานและโครงการ แนวคดิเกีย่วกบั 

การประเมนินโยบาย แผนงานและโครงการ กระบวนการประเมนิ อนัไดแ้ก ่การวเิคราะหน์โยบาย แผนงานและโครงการ  
การก าหนดจุดมุง่หมาย ตัวบง่ชี ้และเกณฑก์ารประเมนิ รูปแบบการประเมนิ การวางแผนเพือ่การประเมนิ การพัฒนาเครือ่งมอื

ทีใ่ชใ้นการประเมนิ การวเิคราะหข์อ้มลู และเสนอผลการประเมนิ การเขยีนรายงานการประเมนิและการน าผลการประเมนิ 
ไปใช ้การประเมนิความพรอ้มและความจ าเป็น การประเมนิการน านโยบาย แผนงานและโครงการไปใช ้การประเมนิผล 

การด าเนนิงาน และการประเมนิผลกระทบ 
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24729 การประเมนิหลกัสตูรและการเรยีนการสอน              6(14-2-0-2) 
 Evaluation of Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการประเมนิหลกัสตูร 

 3. เพือ่ใหป้ระเมนิหลกัสตูรในลกัษณะตา่งๆ  
 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิการสอน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
   แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัหลักสตูรและการเรยีนการสอน การพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอน การวางแผน

หลกัสตูร แนวคดิเกีย่วกับการประเมนิหลกัสตูรและการเรยีนการสอน การวเิคราะหห์ลกัสตูร รูปแบบการประเมนิหลักสตูร  
การวางแผนเพือ่การประเมนิหลกัสตูร การก าหนดจดุมุง่หมาย ตวับง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิหลกัสตูร การพัฒนาเครือ่งมอื

และการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมนิหลกัสตูร การวเิคราะหข์อ้มลูและน าเสนอผลการประเมนิ การเขยีนรายงาน 

การประเมนิและการใชผ้ลการประเมนิ การประเมนิความเป็นไปไดข้องหลกัสตูร การประเมนิการน าหลกัสตูรไปใช ้ 
การตดิตามผลและการประเมนิกระทบของหลกัสตูร และการประกนัคณุภาพหลักสตูรและการสอน 

24730 การประเมนิองคก์รและบุคลากร              6(14-2-0-2) 
 Organization and Personnel Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับองคก์ร การบรหิารบคุลากร การประเมนิองคก์รและบคุลากร และแนวคดิ
ทฤษฎเีกีย่วกับการประเมนิองคก์รและบคุลากร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนประเมนิ และด าเนนิการประเมนิองคก์รและบคุลากร 
 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประเมนิภาวะแวดลอ้มและความพรอ้มขององคก์ร การประเมนิ

ความกา้วหนา้ขององคก์ร การประเมนิผลการด าเนนิงานตามภารกจิขององคก์ร การประกนัคณุภาพองคก์ร 
การวเิคราะหง์าน การประเมนิความตอ้งการบคุลากร การสรรหาและการคัดเลอืกบคุลากร การประเมนิ 

การปฏบิตังิาน และการประเมนิศกัยภาพของบคุลากร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถบรหิารจัดการและพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเพือ่การประเมนิองคก์ร 
และบคุลากร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการน าผลการประเมนิไปใชเ้พือ่พัฒนาองคก์รและบคุลากร 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

   แนวคดิเกีย่วกบัองคก์ร การบรหิารบคุลากร การประเมนิองคก์รและบคุลากร ทฤษฎกีารประเมนิองคก์รและบคุลากร 

การวเิคราะหอ์งคก์ร การวเิคราะหง์าน การก าหนดจดุมุง่หมาย ตวับง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิองคก์รและบคุลากร การ
พัฒนาเครือ่งมอืและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการประเมนิองคก์รและบคุลากร การน าเสนอขอ้มลูผลการประเมนิองคก์รและ

บคุลากร การประเมนิภาวะแวดลอ้มและความพรอ้มขององคก์ร การประเมนิความกา้วหนา้และผลการด าเนนิงานตามภารกจิ
ขององคก์ร การประกนัคณุภาพองคก์ร การประเมนิความตอ้งการบคุลากร การสรรหาและการคดัเลอืกบคุลากร การประเมนิ

ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิตังิาน การประเมนิศกัยภาพของบคุลากร การบรหิารจัดการ

และการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลเพือ่การประเมนิองคก์รและบคุลากร การใชผ้ลการประเมนิเพือ่พัฒนาองคก์รและบคุลากร 
24794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การประเมนิการศกึษา)             (6  หนว่ยกติ) 

 Independent  Study (Educational Evaluation)_ 
 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้ทีกัษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎแีละวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่ง ๆ มาใชใ้นการศกึษาวเิคราะห ์คน้ควา้
หรอืวจัิยทางการประเมนิการศกึษาในหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

   การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืวจัิย การเขยีนโครงการ การวเิคราะห ์วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับ
เรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย 

24795 วทิยานพินธ ์(การประเมนิการศกึษา)                (12  หนว่ยกติ) 
 Thesis (Educational Evaluation) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์
 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์
 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ 

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์
 6. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 7. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 8. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 
 9. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 
   การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและ 

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู  
การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีน

รายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 

24796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการประเมนิการศกึษา             (ไมน่บัหนว่ยกติ) 
 Graduate Professional Experience in Educational Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2. เพือ่พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และมเีจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีประเมนิการศกึษา 
 3. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีการประเมนิการศกึษา 

 4. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5. เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในฐานะผูน้ าทางดา้นการประเมนิการศกึษา 
 6. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
   การวเิคราะหแ์ละการจัดองคก์าร การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการประเมนิการศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพ 

ทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสรา้งเสรมิและการพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธ ์ 

และความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางดา้นประเมนิการศกึษา รวมทัง้ 
การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

25711 แนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยา 6(14-2-0-2) 
 Concepts of Guidance and Theories in in  Psychological  Counseling   

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา   

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

3.  เพือ่ใหส้ามารถน าแนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาไปใชใ้นการแนะแนวและการปรกึษา 
     เชงิจติวทิยาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา แนวคดิทางการแนะแนว ทฤษฎี

การปรกึษาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การปรกึษาครอบครัว การ

ปรกึษารายบคุคล การปรกึษากลุม่ และทักษะการปรกึษาแบบจลุภาค 
25712 การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  6(12-2-2-2) 

 Research in Guidance and Psychological Counseling  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระเบยีบวธิกีารวจิัย และการวจิัยประเภทตา่งๆ  

2.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจ  และสามารถประเมนิคณุภาพงานวจัิยดา้นการแนะแนวและการปรกึษาเชงิ
จติวทิยาได ้

3.  เพือ่ใหม้จีรรยาบรรณของนักวจิัย และสามารถท าการวจิัยทางการแนะแนวและ 
การปรกึษาเชงิจติวทิยาไดต้ามมาตรฐานทางวชิาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    ระเบยีบวธิกีารวจัิยทางการศกึษา การคน้ควา้วรรณกรรมเพือ่การวจัิยทางการศกึษา การวางแผนการวจัิยและการ

รวบรวมขอ้มูล ระเบยีบวธิทีางสถติเิพือ่การวจัิย การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิยเชงิคณุภาพ จรรยาบรรณ

ของนักวจิัย แนวคดิเกีย่วกับการวจิัยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจัิยเกีย่วกับการศกึษาและรวบรวม
ขอ้มลูเป็นรายบคุคล การวจัิยเกีย่วกบับรกิารสนเทศ การวจัิยเกีย่วกบับรกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจัิยเกีย่วกับการบรกิาร

จัดวางตวับคุคล การวจัิยเกีย่วกับการบรกิารตดิตามและประเมนิผลการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจิัยเกีย่วกับ
เครือ่งมอืและกจิกรรมส าหรับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และการวจัิยเกีย่วกบัการบรหิาร การบรกิาร และ

วชิาการดา้นงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

25713 การสมัมนาทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 6(12-2-2-2) 
 Seminar in Guidance and Psychological Counseling  

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถตดิตาม ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วพิากษ์ และสงัเคราะหปั์ญหาทางสงัคม การศกึษา  

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา จากสภาพปัจจบุนัและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เพือ่ใหส้ามารถเพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันวตักรรมและแนวคดิใหม่ๆ  ตลอดจนแนวโนม้ทางการแนะ

แนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

3. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาและหรอืแกปั้ญหาและสามารถหาองคค์วามรูใ้หมท่างและ 
การปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
การตดิตาม ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วพิากษ์ และสงัเคราะหปั์ญหาตา่งๆ ทางสงัคม การศกึษา การแนะแนวและ

การปรกึษาเชงิจติวทิยาจากสภาพปัจจบุนั และวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง นวตักรรมและแนวคดิใหม่ๆ  ตลอดจนแนวโนม้ทางการ
แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การก าหนดแนวทางในการพัฒนาและหรอืแกปั้ญหา และสามารถหาองคค์วามรูใ้หม่

ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

25714 การพฒันาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา                    6(12-2-2-2) 
 Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instrument 

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการพัฒนาเครือ่งมอืแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นการ
สรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปประยกุตใ์ชใ้นการ

สรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

  หลักการเบือ้งตน้และแนวคดิในการพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การพัฒนา
แบบทดสอบมาตรฐาน เครือ่งมอืมาตรฐานดา้นการศกึษา เครือ่งมอืมาตรฐานดา้นอาชพี เครือ่งมอืมาตรฐานดา้นสว่นตวัและ

สงัคม เครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีส่ามารถสรา้งขึน้ใชไ้ดเ้องและหลกัการสรา้ง การพัฒนากจิกรรม

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา กจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี และดา้นสว่นตัว
และสงัคม นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การหา

ประสทิธภิาพ การประเมนิคณุภาพ วธิกีารใชแ้ละการรายงานผลการใชเ้ครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษา 
เชงิจติวทิยาทีไ่ดพั้ฒนาขึน้ 

25715 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 6(14-2-0-2) 
 Guidance and Counseling in Organizations  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร 
2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัและแนวการใหบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร 

3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประชาสมัพันธแ์ละประสานงานเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร 
4. เพื่อใหส้ามารถน าหลักการใหบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาไปสูก่ารปฏบิัตแิละสามารถพัฒนางานแนะแนว

และการปรกึษาในองคก์ร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิและความส าคญัเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร จติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแนะแนวและ 

การปรกึษาในองคก์ร แนวการจัดและบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร พฤตกิรรมบคุคลในองคก์รกับการแนะแนว
และการปรกึษาในองคก์ร บรกิารแนะแนวและการปรกึษาทีค่วรจัดใหก้บับคุลากรในองคก์ร การใหบ้รกิารศกึษาและรวบรวม

ขอ้มลูในองคก์ร การใหบ้รกิารสนเทศในองคก์ร การใหบ้รกิารปรกึษาในองคก์ร การใหบ้รกิารจัดวางตวับคุคลในองคก์ร  

การใหบ้รกิารตดิตามและประเมนิผลในองคก์ร การประชาสมัพันธแ์ละประสานงานเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร
การน าผลการวจัิยมาใชก้ับงานแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ขเกีย่วกบัการแนะแนว

และการปรกึษาในองคก์ร และการพัฒนางานแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร 
25794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent  Study (Guidance and Psychological Counseling)  
 วตัถปุระสงค ์  

  เพือ่ใหม้ทีกัษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีไ่ดจ้ากการศกึษาชดุวชิาตา่งๆ และประสบการณ์ที่

เกีย่วขอ้ง มาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ในหัวขอ้ทีเ่ป็น
ประเด็นส าคญัตอ่การพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
    การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิยทีเ่ป็นประเด็นส าคญัตอ่การพัฒนาการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยา และ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ การเขยีนโครงการ การสงัเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  

การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู และการน าเสนอการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิย 
25795 วทิยานพินธ ์(การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Guidance and Psychological Counseling)  
 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์
2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์  

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์
5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

6. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์
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7. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 
9. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่            

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและ 

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู 

การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีน
รายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

25796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (ไมน่บัหนว่ยกติ) 
 Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  
 1. เพือ่สรา้งเสรมิใหม้บีคุลกิภาพของการเป็นนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาทีด่ ี 

2. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

3. เพือ่พัฒนาทักษะในการใหบ้รกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา 
4. เพือ่สง่เสรมิใหม้แีนวคดิในการพัฒนาวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

5. เพือ่พัฒนาใหต้ระหนักในการน าเจตคต ิจรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีของนักแนะแนวไปใชใ้นวชิาชพีการแนะ
แนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

  วสิยัทศันข์องนักแนะแนว การวเิคราะหแ์ละการจัดศนูยแ์นะแนว การบรหิารงานแนะแนว การพัฒนาตนเองใหม้ี
บคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธ์

และความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ ทักษะการใหบ้รกิารปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็นรายบคุคลและเป็นกลุม่ 
การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี การสง่เสรมิเจตคต ิจรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพี 

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
26707 ปรชัญาและหลกัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 6(14-2-0-2) 

 Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์
 1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ ปรัชญา ความเชือ่ ตลอดจนทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั 
 2. สามารถวเิคราะหว์วิัฒนาการของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย และเขา้ใจในกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 3. สามารถวเิคราะหแ์ละคดักรองขม้ลูจากบรบิททางสงัคม ความเชือ่ทีม่ผีลเกีย่วกับการพัฒนาประเทศในดา้น
การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม เพือ่สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
   ปรัชญา แนวคดิ และความเชือ่เกีย่วกับการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัย และการศกึษาทางเลอืก

ของไทยและตา่งประเทศ หลักการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย พัฒนาการของการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัยของไทยและตา่งประเทศ  
   แนวคดิการจัดการศกึษาในประเทศไทย ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยั การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยกบัการพัฒนาเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม วัฒนธรรม การศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยักบัการพัฒนาประเทศ  การวเิคราะหเ์พือ่การประยุกตใ์ชป้รัชญาการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย 
26708 การวจิยัเพือ่พฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  6(12-2-2-2) 

 Research for  Nonformal and Informal Education Development 

 วตัถปุระสงค ์
 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ การวจัิยประเภทตา่งๆ และประยุกตใ์ชก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยัเพือ่พัมนาและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
 2. สามารถวางแผนออกแบบการวจิัยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 3. สามารถด าเนนิการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 4. สามารถน าผลการวจัิยไปใชใ้นการพัฒนางานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา 

   ความรูเ้กีย่วกับสถติแิละการวจัิย การวจัิยทางสงัคมศาสตร ์การวจัิยทางการศกึษา การพัฒนาโครงการวจัิย  
การวเิคราะหโ์ครงการวจัิย แผนและแนวคดิการวจัิยทีเ่หมาะสมกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การวจัิย

เชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิมนุษยวทิยา การวจัิยเชงิปฏบิัต ิการวจัิยเชงิพัฒนา กรณีศกึษาการวจัิยและพัฒนาการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การด าเนนิการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การประยุกตใ์ชก้ารวจัิย

ทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่พัฒนาและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
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26709 สมัมนาการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั   6(12-2-2-2) 

 Seminars on Nonformal and Informal Education Management 
 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาสาระ หลกัการและทฤษฎทีีส่ าคัญเกีย่วกบัการบรหิารจัดการการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 2. สามารถประยกุตห์ลกัการ แนวคดิในการบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย ศกึษา 

คน้ควา้ พัฒนาทางวชิาการหรอืการปฏบิตัทิางวชิาชพีโดยการ บรูณาการความรูเ้ดมิและความรูปั้จจบุนัอย่าง
สรา้งสรรคด์ว้ยความรับผดิชอบและร่วมมอืกับผูอ้ ืน่เพือ่แกไ้ขปัญหาตา่งๆ โดยแสดงความเป็นผูน้ าไดอ้ย่าง

เหมาะสม ยดึมั่นตามหลักคณุธรรม จรยิธรรม 
 3. สามารถบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทดว้ยการ

วเิคราะหข์อ้มูลอยา่งรอบคอบ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพเหมาะกบักลุม่
บคุคลตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

   หลกัการบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบการศกึษาตามอธัยาศยั การวางแผนจุลภาค การวเิคราะหส์ภาพปัญหา
และความตอ้งการของผูเ้รยีนและชมุชนบนพืน้ฐานหลกัการ ทฤษฎแีละการวจัิย การศกึษาคน้ควา้ การพัฒนาการบรหิารจัด

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การพัฒนาโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย  
การวเิคราะหแ์ผน การวเิคราะหโ์ครงการ การพัฒนาความคดิใหม่ๆ  จากการบรูณาการความคดิเดมิและความคดิปัจจบุนั   

การบรหิารงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การนเิทศการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  

การตดิตามและประเมนิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การตดิตามและประเมนิโครงการการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศัย การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

   การมภีาวะผูน้ า การสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัคณุธรรม จรยิธรรมในการท างานและการสมัพันธช์มุชน การมคีวาม
รับผดิชอบและร่วมมอืกบัผูอ้ ืน่และการประกนัคณุภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

26710 การเรยีนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาสือ่การศกึษานอกระบบและ 
การศกึษาตามอธัยาศยั 

    6(14-2-0-2) 

 Instruction, Training, Media Development in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์
 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาหลักสตูรการศกึษานอกระบบ 

 2. สามารถวเิคราะห ์วางแผนการเรยีนการสอน การฝึกอบรม และพัฒนาสือ่ส าหรับงานการศกึษานอกระบบ 
 3. สามารถวเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชแ้นวคดิ หลกัการการศกึษานอกระบบเพือ่พัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอน  

การฝึกอบรม และการใชส้ือ่ในงานการศกึษานอกระบบ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
   หลกัการพัฒนาหลักสตูรการศกึษานอกระบบ หลกัสตูรทอ้งถิน่ หลกัการ ทฤษฎแีละจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การเรยีนการสอนการศกึษานอกระบบ การเรยีนการสอนผูใ้หญ ่หลกัการ แนวคดิ เทคนคิการจัดและบรหิารการฝึกอบรม  
กลุม่สมัพันธ ์หลกัการพัฒนาและประยกุตใ์ชส้ือ่การศกึษานอกระบบ และแหลง่การเรยีนรูภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่ 

26711 สมัมนาปัญหาและประเด็นในการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 6(12-2-2-2) 

 Seminars on Current Problems and Issues in Nonformal and Informal Education 
 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถตดิตาม วเิคราะหส์ภาพปัญหาในปัจจบุนัทีเ่กีย่วกับงานการศกึษานอกระบบ บนหลักการและทฤษฎทีี่
ส าคญัในเนือ้หาวชิาอยา่งเป็นระบบและทนัสมัย 

 2. สามารถประยกุตแ์นวคดิ หลักการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยในการตดิตามและวเิคราะห์
สภาพปัจจุบนัและแนวโนม้ของงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 3. สามารถสบืคน้ รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ ศกึษาวเิคราะหแ์ละสรุปประเด็นตา่งๆเพือ่น ามาแลกเปลีย่นความ

คดิเห็น น าเสนอประเด็น และความรูใ้นการพัฒนาและเสนอแนวทางเพือ่ก าหนดแนวโนม้ของสภาพการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั จากบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
   ปัญหาและประเด็นในการศกึษานอกระบบ หลักการและกระบวนการในการวเิคราะหปั์ญหาและประเด็นตา่งๆ  

กลุม่ทางสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ และวฒันธรรมทีม่ผีลตอ่การจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบตา่งๆ ปัญหาและประเด็นในการส ารวจกลุม่เป้าหมาย ความตอ้งการและสภาพปัญหาของ
กลุม่เป้าหมาย การพัฒนาหลักสตูรทอ้งถิน่ การพัฒนาสือ่ การจัดหาทรัพยากร การบรหิารควบคมุตดิตาม การด าเนนิงาน  

การประเมนิผลการด าเนนิงาน การประสานสมัพันธใ์นการด าเนนิงานและการจัดสรรทรัพยากร 
26712 สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั              6(12-2-2-2) 

 Research Seminars in Nonformal and Informal Education 
 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถตดิตาม วเิคราะหส์ภาพปัจจุบนัและประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการวจัิยการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย 
 2. ประยกุตแ์นวคดิหลักการในการวเิคราะหง์านวจิัยและสามารถออกแบบงานวจิัย 

 3. แลกเปลีย่นความคดิเห็นและความรูใ้นการวจัิยเกีย่วกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

   วเิคราะหแ์ละวพิากษ์งานวจิัย แนวคดิ รูปแบบ  เคา้โครง การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิัย และ
ความเป็นไปไดใ้นการประยกุตใ์ชผ้ลงานของงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับองคป์ระกอบตา่งๆของการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยั การรูจั้กวางแผนการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
26794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั)      (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Nonformal and Informal Education) 

 วตัถปุระสงค ์
      เพือ่ใหนั้กศกึษามทีกัษะในการน าแนวคดิทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษา

วเิคราะห ์คน้ควา้หรอืวจิัย ปัญหาทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็น 
หรอืปัญหาส าคญั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
   การเลอืกศกึษาคน้ควา้อยา่งมรีะบบในหัวขอ้ใดหัวขอ้หนึง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยั เพือ่พัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั โดยใหนั้กศกึษาท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองภายใต ้

ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา แลว้น าเสนอผลงานตอ่คณะกรรมการการศกึษาคน้ควา้อสิระในรูปของบทความและรายงาน 
26795 วทิยานพินธ ์(การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั)               (12  หนว่ยกติ) 

 Thesis (Nonformal and Informal Education) 
 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์
 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์
 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

 6. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์
 7. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 8. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 9. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

   การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและการวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและ
เสนอโครงการวทิยานพินธ ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูล 

การน าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีน

รายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
26796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Nonformal and Informal Education 
 วตัถปุระสงค ์

 1. เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิทีไ่ดรั้บจากการถ่ายทอด โดยระบบการสอนทางไกล 

 2. พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม มทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีการศกึษานอกระบบและการศกึษา 
ตามอธัยาศยั 

 3. สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั 
 4. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ 

 5. พัฒนาทกัษะแกปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในฐานะผูน้ าทางดา้นการศกึษานอกระบบและการศกึษา 
ตามอธัยาศยั 

 6. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 
   การวเิคราะหป์ระเด็นส าคัญของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิาร  

การแลกเปลีย่นทัศนะและประสบการณ์สนามในการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การวเิคราะห์
และพัฒนาระบบ การวางแผน การจัดกจิกรรมการพัฒนา การบรหิาร การควบคมุ การนเิทศ ตดิตามผล การวัดและประเมนิผล

การศกึษานอกระบบ การพัฒนาบคุลกิภาพและเจตคตใิหเ้หมาะสมตอ่การเป็นนักการศกึษานอกระบบ การเสรมิสรา้ง 

มนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นหมูค่ณะ การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศัย รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับนักการศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั  การศกึษาดงูาน 
27702 การวจิยัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 6(12-2-2-2) 

 Research in Educational Technology and Communications  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิและทฤษฎดีา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาทีส่นใจส าหรับ 

     การวจิัย 
2.  เพือ่ใหก้ าหนดปัญหาการวจิัยและรายละเอยีดของปัญหาทางการวจิัย 
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3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามรถออกแบบการวจัิย  พัฒนาเครือ่งมอืการวจัิยอย่างมคีณุภาพ  และด าเนนิการวจิัยดา้น 

     เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
4.  เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจัิย 

5.  เพือ่ใหส้ามารถเผยแพร่และประยุกตง์านวจัิยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิการวจิัยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ปัญหาการวจัิย วรรณกรรมการออกแบบการวจัิยซึง่ครอบคลมุ

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนาและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืการวจิัย สถติเิพือ่การวจิัย การวจิัย
เชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง และการวจัิยเชงิคณุภาพและการประเมนิโครงการวจัิยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

การวจัิยดา้นการจัดระบบและการออกแบบทางการศกึษา การวจัิยดา้นพฤตกิรรมและวธิกีารทางการศกึษา การวจัิยดา้นสือ่สาร
การศกึษา การวจัิยดา้นสภาพแวดลอ้มและการจัดการทางการศกึษา และการวจัิยดา้นการประเมนิทางการศกึษา และการ

เผยแพร่และการประยุกตง์านวจัิยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
27703 การจดัระบบทางการศกึษา 6(14-2-0-2) 

 Systems Approach in Education  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของระบบและการจัดระบบทางการศกึษา และขัน้ตอนการจัดระบบ 

     ทางการศกึษาครอบคลมุการวเิคราะห ์การสงัเคราะหส์รา้งแบบจ าลอง และทดสอบระบบ 
2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดระบบในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน อธัยาศยั และสงัคม 

     ขา่วสาร 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดระบบสือ่สารการศกึษาและการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา 
4.  เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบทางการศกึษาได ้

5.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบระบบการเรยีนการสอน และระบบการฝึกอบรม และออกแบบศนูยค์วามรูแ้ละ 
     ทรัพยากรทางการศกึษาได ้

6.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการบรหิารและควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพร่ระบบทางการศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ระบบและการจัดระบบ  การวเิคราะหร์ะบบทางการศกึษา การสงัเคราะหร์ะบบทางการศกึษา  การสรา้งแบบจ าลอง

ระบบทางการศกึษา การทดสอบระบบทางการศกึษา การจัดระบบการศกึษาในระบบโรงเรยีน การจัดระบบการศกึษานอก
ระบบโรงเรยีน การจัดระบบการศกึษาอธัยาศยั และการจัดระบบทางการศกึษายคุสงัคมขา่วสาร การออกแบบระบบการเรยีน

การสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรม การออกแบบศนูยค์วามรูแ้ละทรัพยากรทางการศกึษา การจัดระบบสือ่การศกึษา 
และการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา  รายกรณีการจัดระบบทางการศกึษา การบรหิารและการควบคมุระบบทางการศกึษา 

และการเผยแพร่ระบบทางการศกึษา 

27704 สมัมนาทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 6(12-2-2-2) 
 Seminar in Educational Technology and Communication  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสมัมนาทางวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละผลการวจัิยขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

3.  เพือ่ใหร้วบรวมวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่น าสูก่ารวจัิย 
4.  เพือ่ใหจั้ดสมัมนาทางวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การสมัมนาวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  สมัมนาทฤษฎแีละผลการวจัิยดา้นการจัดระบบและ

ออกแบบระบบการศกึษา  ดา้นพฤตกิรรมทางการศกึษา  ดา้นวธิกีารทางการศกึษา ดา้นสือ่สารทางการศกึษาส าหรับผูเ้รยีน 
สือ่ส าหรับผูบ้กพร่อง สือ่ส าหรับผูพ้กิาร สือ่ส าหรับผูช้ายชอบ และสือ่ส าหรับผูต้อ้งขงั ดา้นการจัดสภาพแวดลอ้มทางการ

ศกึษา  ดา้นการจัดการทางการศกึษา  และดา้นการประเมนิทางการศกึษา 

27705 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 6(14-2-0-2) 
 Educational Technology and Communication in Human Resource Development 

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

     และพัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการ 
     พัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรยีน ฝึกอบรม การจัดการความรูแ้ละสภาพแวดลอ้ม 

3.  เพือ่ใหส้ามารถน าเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นแหลง่วทิยบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
     การศกึษาทางไกล  

4.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการน าญาณวทิยามาใชใ้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
5.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามวถิไีทย 

6.  เพือ่ใหย้กตวัอย่างของการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
พัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรยีน ฝึกอบรม และสภาพแวดลอ้ม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นยคุสงัคม
ขา่วสารและสงัคมเรยีนรู ้แหลง่วทิยาการเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์ การศกึษาทางไกลกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ญาณวทิยากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยต์ามวถิไีทย  กรณีศกึษาการประยกุตเ์ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
27706 เทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม 6(14-2-0-2) 

 Instructional Technology and Communication and Training  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของเทคโนโลยกีารสอนและสือ่สารการสอน 
2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่โสตทศันเ์พือ่การสอน สือ่มวลชนเพือ่การสอน สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละ 

     โทรคมนาคมเพือ่การสอน และชดุการเรยีน 
4.  เพือ่พัฒนานวตักรรมดา้นสือ่การสอนในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยั 

5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม 
6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรมและเลอืกใชว้ธิกีารและสือ่ไดเ้หมาะสม 

7.  เพือ่ใหส้ามารถประเมนิเทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม 

8.  เพือ่ใหต้ระหนักถงึคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารสอนและสือ่สารการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละทฤษฎกีารสอน ระบบการสอนร่วม
สมัย สือ่โสตทศัน ์ สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม ชดุการเรยีน นวตักรรมสือ่การสอนในระบบโรงเรยีน นอก

ระบบโรงเรยีน และตามอธัยาศัย  แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม  การจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรม  
วธิกีารและสือ่สารการฝึกอบรม ศนูยก์ารฝึกอบรม การประเมนิเทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม และคณุธรรม

จรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

 
27707 การจดัการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 6(14-2-0-2) 

 Educational Technology and Communication Management  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ  การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบคุลากร การอ านวยการ การสือ่สาร  
     การประสานงาน การควบคมุ การจัดสรรทรัพยากร การประเมนิ  และตดิตามผล และการรายงานผลการจัดการ 

     งานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
3.  เพือ่ใหต้ระหนักถงึแนวโนม้การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ระบบมติกิารจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา การวางแผนการจัดการ การจัดหน่วยงาน การจัดบคุลากร การอ านวยการ การสือ่สาร การประสานงาน การควบคมุ 

การจัดสรรทรัพยากร การประเมนิและตดิตามผล การรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา กรณีตวัอย่าง
การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิระดับนานาชาต ิและแนวโนม้การจัดการงาน

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
27708 สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมทางการศกึษา 6(14-2-0-2) 

 Electronic and Tele-communication Media in Education  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสงัคมยคุสารสนเทศ การสือ่สารอเิล็กทรอนกิส ์ และโทรคมนาคม   

     การศกึษา และประเภทของการสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา 
2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตส์ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษาในโรงเรยีน การ 

     ฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   สงัคมยคุสารสนเทศกบัการศกึษา การสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมกับการศกึษา โลกดจิติลักบั
การศกึษา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรก์ับการศกึษา การสือ่สารไรส้ายกบัการศกึษา ประเภทของสือ่อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา  

โทรทศันเ์พือ่การศกึษา วทิยุกระจายเสยีงเพือ่การศกึษา วทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา ไมโครเวฟและดาวเทยีมเพือ่การศกึษา 
การประยกุตส์ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา การใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษาใน

ระบบโรงเรยีน การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 
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27794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) (6  หนว่ยกติ) 

 Independent Study  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้ทีักษะและประสบการณ์ดา้นการวจัิย และการคน้ควา้นวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาทีเ่หมาะสม 
2.  เพือ่ใหส้ามารถน าผลงานวจัิยทางดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชป้ระโยชน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การเลอืกปัญหาส าหรับการวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอรายงานการวจิัย การวเิคราะหผ์ลงานการวจิัย การประยุกตผ์ลงานการวจิัย

ไปเป็นประโยชน์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา เนน้การคน้ควา้ในดา้นการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาที่
เหมาะสม 

27795 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) (12  หนว่ยกติ) 
 Thesis  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์
2.  สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์  

3.  สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ 
4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์
7.  สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 
9.  สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและเสนอ

โครงการวทิยานพินธ ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การ

น าเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีน
รายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 
 

27796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Educational Technology and Communication 
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นสามัญทศันเ์กีย่วกบั การจัดประสบการณ์วชิาชพีมหาบณัฑติ 
     เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

2.  เพือ่พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพ มนุษยสมัพันธ ์ท างานเป็นทมี มภีาวะผูน้ าทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาผลติสือ่สิง่พมิพเ์พือ่การศกึษา ผลติสือ่ภาพเพือ่การศกึษา ผลติสือ่เสยีงเพือ่การศกึษา และ 
     ผลติสือ่ภาพและเสยีงเพือ่การศกึษา 

4.  เพือ่ใหนั้กศกึษาจัดท าโครงการหน่วยจัดตัง้องคก์ร การจัดการองคก์ร และการพัฒนาบคุลากรทางเทคโนโลย ี
     และสือ่สารการศกึษา 

5.  เพือ่เพิม่คณุธรรมและจรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   สามัญทศันเ์กีย่วกบัการจัดประสบการณ์วชิาชพีมหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การพัฒนาบคุลกิภาพ 

มนุษยสมัพันธ ์การท างานเป็นทมี ภาวะผูน้ า  และคณุธรรมส าหรับนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การผลติสือ่เสยีง 
เพือ่การศกึษา และการผลติสือ่ภาพและเสยีงเพือ่การศกึษา การจัดท าโครงการหน่วยงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

การจัดตัง้องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดการองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และการพัฒนาบคุลากร
ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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