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สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโทและประกาศนยีบตัรบณัฑติ 

 

20505 พืน้ฐานวชิาชพีครู (6 หนว่ยกติ) 

 Foundation of Teaching Profession 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา และวฒันธรรม บรบิททางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและกลวธิกีารจัดการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับจติวทิยาพื้นฐาน จติวทิยาพัฒนาการของมนุษย ์จติวทิยาการศกึษาสามารถ

น ามาใชจ้ัดการเรยีนรูแ้กผู่เ้รยีน 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับระบบการจัดการศกึษาของไทยและต่างประเทศ นโยบายและแผนพัฒนา

การศกึษา และการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์กีย่วกบัแนวโนม้การจัดการศกึษาไทยเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 6. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู ความเป็นครู และการจัดการความรู ้

เกีย่วกบัวชิาชพีครู 

 7. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษในการสือ่ความหมายและสบืคน้ความรู ้รวมทั ้ง

วฒันธรรมเพือ่การเป็นครูและการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ

 8. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 

 9. เพือ่ใหส้ามารถจัดการคณุภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้และพัฒนาคณุภาพการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

 10. เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการจัดกจิกรรมประเมนิคณุภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ปรัชญา ทฤษฎกีารศกึษา และวัฒนธรรม บรบิททางการศกึษา แนวคดิและกลวธิกีารจัดการศกึษา 

เพื่อเสริมสรา้งการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบการจัดการศกึษาของต่างประเทศ แนวโนม้การจัดการศกึษาของไทย 

นโยบายและแผนพัฒนาการศกึษา หลักการ แนวคดิ แนวปฏบิัตเิกีย่วกับการจัดการคุณภาพการศกึษา การประกัน

คณุภาพการศกึษา จติวทิยาพืน้ฐาน จติวทิยาพัฒนาการของมนุษย ์และจติวทิยาการศกึษา 

 ความส าคัญของวชิาชพีครู พัฒนาการวชิาชพีครู บทบาทหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู และความเป็นครู 

และการจัดการความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีครู 

 สมรรถนะครูดา้นการใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่ความหมาย และการสบืคน้ความรู ้รวมทัง้

วฒันธรรมไทยเพือ่การเป็นครูและการอยูร่่วมกนัอย่างสนัต ิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสือ่สาร 
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20506 การพฒันาหลกัสตูรและสือ่การเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Curriculum Development and Instructional Media 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัความหมาย ความส าคญั ประเภท และรูปแบบของหลกัสตูร 

2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีหลักสูตร หลักการและแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร  

การออกแบบหลักสูตร การประเมินแลว้น าผลไปใชใ้นการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง และ 

พัฒนาหลกัสตูร 

3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช ้การบริหารหลักสูตร และการนิเทศ 

การเรยีนการสอน 

4. เพือ่วเิคราะหแ์นวโนม้การออกแบบหลกัสตูรทีส่มัพันธก์บัสภาพปัญหาและความเปลีย่นแปลง 

5. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหห์ลักสตูรและสามารถจัดท าหลักสตูร ตลอดจนจัดท าโครงการวชิาการและ

กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน แนะแนวและบรกิารชว่ยเหลอืนักเรยีน 

6. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจและใชจ้ิตวทิยาการแนะแนว และการใหค้ าปรึกษา เพื่อสนับสนุน 

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหเ้ต็มศกัยภาพ 

7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิในการออกแบบสือ่และการประเมนิสือ่  

8. เพื่อใหส้ามารถออกแบบและประยุกตใ์ช ้รวมทัง้การประเมนิสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพือ่การเรยีนรู ้

9. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคญั ประเภทของหลักสตูร แนวคดิทฤษฎหีลักสตูร รูปแบบของการพัฒนาหลักสตูร 

หลักการและแนวคดิในการจัดท าหลักสตูร การออกแบบหลักสตูรทีส่ัมพันธก์ับสภาพปัญหาและการเปลีย่นแปลง 

การวเิคราะห์หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช ้การบรหิารหลักสูตร และการนิเทศการเรียนการสอน การประเมิน 

ปรับปรุง และการพัฒนาหลักสูตร การน าผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระดับชาตแิละ

หลักสตูรระดับสถานศกึษา หลักสตูรกลุม่สาระวชิา หลักสตูรส าหรับกลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะ การพัฒนาโครงการวชิาการ

และกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน การแนะแนวและบรกิารช่วยเหลอืผูเ้รียน จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้ าปรกึษา  

หลกัการ แนวคดิในการออกแบบ การประยกุตใ์ช ้การประเมนิสือ่ นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้ 

 

20507 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Management Science 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู  ้ทฤษฎีการเรียนรู  ้ทฤษฎีการสอน  

ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูแ้บบต่างๆ และการจัดการเรยีนรูเ้พื่อสนองความแตกต่าง

ระหวา่งบคุคลของผูเ้รยีน  

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการเลือกใชรู้ปแบบการสอน วธิีสอน และเทคนิคการสอน 

ทีห่ลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการเรยีนรูแ้ละจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
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5. เพื่อใหส้ามารถผลติและเลอืกใชส้ือ่การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิการเรียนรูไ้ดเ้หมาะสมกับ

บทเรยีน และการพัฒนาศนูยก์ารเรยีนในสถานศกึษา 

6. เพื่อใหส้ามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ละสามารถน าผลการประเมินไปพัฒนาการเรียน 

การสอน 

7. เพือ่ใหส้ามารถแนะน าชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรียนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรียนการสอน การเรยีนแบบเรียนรวม 

และการจัดการเรียนรูแ้บบต่างๆ การเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิสีอน และเทคนิคการสอนทีห่ลากหลายใหเ้หมาะสมกับ

สถานการณ์ของสงัคมและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ การจัดการเรยีนรูเ้พือ่สนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและเหมาะสมกบัวยัผูเ้รยีน 

การออกแบบการเรยีนรูแ้ละการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคัญ ทักษะทีจ่ าเป็นในการจัดกจิกรรมการ

เรียนรู ้การใช ้ผลติ พัฒนาสือ่การเรียนรูแ้ละนวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู ้การพัฒนาศูนยก์ารเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 

การปฏบิัตกิารสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้การน าผลการประเมนิมาจัดจ าแนกระดับ

ความรูข้องผูเ้รียนและพัฒนาการเรียนการสอน การแนะน าช่วยเหลอืผูเ้รียนและการบรหิารจัดการชัน้เรียน ปฏสิัมพันธ์

ระหวา่งครูและผูเ้รยีน เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพของผูเ้รยีน 

 

20508 การประเมนิและการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Evaluation and Research for Instruction Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการส าคญัของการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา 

 2. เพื่อใหส้ามารถสรา้งและใชเ้ครื่องมือวัดผลและประเมินผลดา้นความรู ้ความคดิ ดา้นทักษะและ

กระบวนการและดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิผลภาคปฏบิตั ิประเมนิตามสภาพจรงิและประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าผลการประเมนิไปใชป้รับปรุงหลกัสตูรการสอนและการเรยีนรู ้

 5. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการส าคญัของการวจัิยทางการศกึษา 

 6. เพือ่ใหส้ามารถท าวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

 7. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดปัญหาวจิัยและรายละเอยีดของปัญหาวจิัย 

 8. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการวจิัยการเรยีนการสอน 

 9. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกับปัญหาวจิัย 

 10. เพือ่ใหส้ามารถน าผลการวจัิยไปใชพั้ฒนาการเรยีนการสอน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการและวธิกีารวัดและประเมนิผลทางการศกึษา การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืวัดผลและประเมนิผล

ดา้นความรูแ้ละความคดิ ดา้นทักษะและกระบวนการ และดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค ์การประเมนิภาคปฏบิัต ิ

การประเมนิตามสภาพจรงิและการประเมนิโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน การตัดสนิผลการเรียนรูแ้ละการรายงานผลการเรียนรู ้

การใชผ้ลการประเมนิเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร การสอนและการเรยีนรู ้ตลอดจนการประเมนิโครงการและ

กจิกรรมที่จัดใหแ้ก่ผูเ้รียน ความรูพ้ื้นฐานเกยีวกับการวจิัยการเรียนการสอน การก าหนดปัญหาวจิัย การคน้ควา้

วรรณกรรม การออกแบบการวจิัยและเขียนโครงการวจิัย เครื่องมือวจิัยและเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิตพิรรณนา  

สถติพิาราเมตรกิ สถตินัินพาราเมตรกิ การวจัิยในชัน้เรยีนและการใชก้ระบวนการวจัิยเพือ่แกปั้ญหา พัฒนาการเรยีน

การสอนและพัฒนาผูเ้รยีน 
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20509 ความเป็นครู (6 หนว่ยกติ) 

 Teacher ship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับสภาพงานครู  การปลูกฝังจิตวิญญาณครู คุณลักษณะ 

จรรยาบรรณและ มาตรฐานวชิาชพีครู รวมทัง้กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัครูและวชิาชพีครู 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคณุลักษณะของครูทีด่ ีการบรหิารจัดการ การจัดการชัน้เรยีน มนุษยสมัพันธ์

ในองคก์ร มภีาวะผูน้ า ทักษะทางสงัคม การสือ่สารและวัฒนธรรมองคก์ร การจัดการความรู ้เพือ่เป็น

แนวทางในการพัฒนาวชิาชพีครู 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างวชิาชพีครูมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิัตกิารจัดการเรยีนรูเ้กีย่วกับการวาง

แผนการด าเนนิงานและแกปั้ญหาในการจัดการเรยีนการสอน  

 4. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิวเิคราะห์ สังเคราะห ์มทีักษะการคน้ควา้หาความรู ้

การวางแผนการด าเนนิการ การแกไ้ขปัญหาผูเ้รยีน การเป็นบคุคลแหง่การเรยีนรู ้รอบรูใ้นเนือ้หาวชิา

และกลยทุธก์ารสอน เพือ่ใหผู้เ้รยีนสรา้งสรรคว์ธิใีหมไ่ด ้

 5. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างการบรหิารจัดการ มนุษยสัมพันธ ์การท างานเป็นทมีในการ

จัดการเรยีนการสอน 

 6. เพือ่ใหม้คีณุลกัษณะความเป็นครู ตระหนักในคณุธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพีครูหลกัธรรมาภบิาล 

ความซือ่สตัยส์จุรติ จติส านกึสาธารณะและเสยีสละใหส้งัคม 

 7. ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งครูทีด่ ีการเป็นผูน้ าทางวชิาการและพัฒนาวชิาชพีครู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพงานครู การปลูกฝังจติวญิญาณความเป็นครู การพัฒนาบุคลกิภาพและคุณลักษณะของครูที่ด ี

ภาวะผูน้ า มนุษยสมัพันธ ์การบรหิารจัดการ การท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ ทักษะทางสงัคม วัฒนธรรมองคก์ร การสือ่สาร

ภายในองคก์ร การเสรมิสรา้งความตระหนักในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีครู หลักธรรมาภบิาล ความ

ซือ่สัตยส์จุรติ จติส านึกสาธารณะและเสยีสละใหส้ังคม เกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครูและกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับครู

และวชิาชีพครู การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวเิคราะห์ สังเคราะห ์

การวางแผนการด าเนนิงาน การแกปั้ญหาเกีย่วกับผูเ้รยีน การจัดการความรูเ้กีย่วกับวชิาชพีครู ทกัษะการคน้ควา้หาความรู ้

การเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้การเป็นผูน้ าทางวชิาการและการพัฒนาวชิาชพีครู รวมทัง้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู ้

ทางวชิาชพีครูและการบรหิารจัดการในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการจัดการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกับสงัคมและผูเ้รยีน 

 

20596 การฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู (8 หน่วยกิต)

Teacher Profession Practicum 

 วตัถปุระสงค ์

 จุดประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ประกอบดว้ย จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัตวิชิาชีพ

ระหว่างเรียนจุดประสงคข์องการฝึกปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา และจุดประสงค์ของการสัมมนาเขม้การฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีคร ู
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ประกอบดว้ย การฝึกปฏบิัตวิชิาชพีระหว่างเรยีน การปฏบิัตกิารสอนใน

โรงเรยีน 1 การปฏบิตักิารสอนในโรงเรยีน 2 การสมัมนาเขม้ประสบการณ์วชิาชพีครู เพือ่สรา้งเสรมิความเป็นครูมอือาชพี 

 

20597 ประสบการณว์ชิาชพีประกาศนยีบตัรบณัฑติหลกัสตูรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาพงานครู คณุลักษณะ จรรยาบรรณและ มาตรฐานวชิาชพีครู 

รวมทัง้กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัครูและวชิาชพีครู 

2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการบรหิารจัดการ การจัดการชัน้เรยีน มนุษยสัมพันธใ์นองคก์ร มภีาวะผูน้ า 

การจัดการความรู ้เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาวชิาชพีครู 

3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูท้างวิชาชีพครูมาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติการจัดการเรียนรูเ้กี่ยวกับ 

การวางแผนการด าเนนิงานและแกปั้ญหาในการจัดการเรยีนการสอน  

4. เพื่อใหม้ีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดตามแนว 

พุทธธรรม 

5. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ใชค้วามรูท้างการบริหารจัดการ มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม 

ในการจัดการเรยีนการสอน 

6. เพื่อใหม้ีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณลักษณะความเป็นครู ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณของวชิาชพีครู หลกัธรรมาภบิาล และความซือ่สตัยส์จุรติ 

7. ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมจีติสาธารณะและเสยีสละใหส้งัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตใ์ชค้วามรูท้างวชิาชพีครูและการบรหิารจัดการ ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการจัดการ

การเรียนรูท้ี่สอดคลอ้งกับสังคม ผูเ้รียน และสภาพงานครู การสรา้งความกา้วหนา้และพัฒนาวชิาชพีครูอย่าง

ต่อเนื่อง คุณลักษณะของครูทีด่ ีการมีจติวญิญาณความเป็นครู การบรหิารจัดการ การจัดการชัน้เรียน ภาวะผูน้ า 

มนุษยสัมพันธใ์นองคก์ร การท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ การสือ่สารในองคก์ร การเสรมิสรา้งความตระหนักในคุณธรรม 

หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรมของวชิาชีพครู จรรยาบรรณของวชิาชีพที่คุรุสภาก าหนด  

มาตรฐานวชิาชพีครูและกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับครูและวชิาชพีครู การพัฒนาเจตคตทิี่ดตี่อวชิาชพีครู การเป็น

แบบอย่างทีด่ ีมีจติส านึกสาธารณะและเสยีสละใหส้ังคม การคดิอย่างเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห์ สังเคราะห ์

การคดิตามแนวพุทธธรรม การวางแผนการด าเนินงาน การแกปั้ญหาเกีย่วกับผูเ้รยีนและการจัดการเรียนรู ้ทักษะ 

การคน้หาความรู ้การจัดการความรู ้การเป็นผูน้ าทางวชิาการ 

 

20794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (หลกัสูตรและการสอน) (6  หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Curriculum and Instruction) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีทักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎี และวธิีการทีศ่กึษาจากชุดวชิาต่างๆ มาใชใ้นการศกึษา วเิคราะห ์

และการวจัิยปัญหาทางการพัฒนาหลกัสตูรและการสอนในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคัญตอ่การพัฒนาการศกึษา

และ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะห์หรือวจิัย การเขยีนโครงการวจิัย การเสนอโครงการวจิัย การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รือวจิัย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล การเสนอรายงาน

ผลการวเิคราะหห์รอืการรายงานผลการวจิัย 

 

20795 วทิยานพินธ ์(หลกัสตูรและการสอน) (12  หนว่ยกติ) 

 Thesis (Curriculum and Instruction) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และ เชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

20796 ประสบการณม์หาบณัฑติหลกัสูตรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Experiences in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการบรหิารจัดการ

ในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

 2. เพือ่พัฒนาตนใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 3. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 4. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5. เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาในวชิาชพีศกึษาศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 6. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ใีนฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 

 

 

 



7 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์หลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการบรหิารจัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ

การพัฒนาตนเองใหม้บีุคลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีัศนคติทิีด่ตี่อวชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี 

การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหา 

ทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 

21701 การวจิยัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิ และทฤษฎดีา้นหลักสตูรและการสอนส าหรับการวจัิย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดปัญหาการวจิัย ตลอดจนขอบเขตและรายละเอยีดของปัญหาการวจิัย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการวจิัย และด าเนนิการวจิัยดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกับปัญหาการวจิัย 

 5. เพื่อใหส้ามารถน าผลการวจัิยไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใชป้ระโยชน ์

ในการวจิัยตอ่ไปได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการวจิัยหลักสตูรและการสอน การก าหนดปัญหาการวจิัย การคน้ควา้วรรณกรรม 

การออกแบบการวจัิยซึง่ครอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนาและการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือการวจัิย สถิตพิรรณนา สถิตอิา้งองิเพื่อทดสอบความแตกต่าง และเพื่อศกึษาความสัมพันธ ์ 

สถิตินันพาราเมตริก การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงประเมิน

โครงการวจัิย รายงานการวจัิยและการประเมนิคุณภาพงานวจัิย การเผยแพร่ และการใชป้ระโยชน์จากการวจัิย 

เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

 

22740 หลกัการและแนวคดิทางการปฐมวยัศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Concepts in Early Childhood Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการปฐมวยัศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจปรัชญาการศกึษา หลักการและแนวคิดในการจัดการปฐมวัยศึกษา 

ตลอดจนน าหลักการตามแบบสากลมาบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการปฐมวัยศกึษาให ้

เหมาะสมกบัสภาวะสงัคมไทย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการเกีย่วกับการจัดการปฐมวัยศกึษาใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและจดุมุ่งหมาย

ในการจัดการปฐมวยัศกึษาของชาต ิ

 4. เพื่อใหส้ามารถจัดการปฐมวัยศกึษาใหส้อดคลอ้งกับจติวทิยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 5. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์สังเคราะห์ปัญหาและปัจจัยต่างๆ ทีม่ีอทิธพิลต่อการจัดการปฐมวัยศกึษา 

ตลอดจนหาแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

 6. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการปฐมวัยศกึษามาเป็นเครือ่งมอืใน

การจัดการปฐมวยัศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการรณรงคเ์พือ่เด็กปฐมวยั 

 8. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวทางการใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

ปฐมวยัศกึษา 

 9. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวจัิยเพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดประสบการณ์ในระดับ

ปฐมวยัศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การปฐมวยัศกึษา ปรัชญาการศกึษา หลกัการ แนวคดิ และรูปแบบการจัดการปฐมวัยศกึษาของไทยและ

ตา่งประเทศ นโยบายและจุดมุ่งหมายในการจัดการปฐมวัยศกึษา ทฤษฎสี าคัญทางจติวทิยา ปัญหา และปัจจัยทีม่ี

อทิธพิลต่อการจัดการปฐมวัยศกึษา นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการปฐมวัยศกึษา วเิคราะห์รูปแบบการปฐมวัย

ศกึษาทีเ่หมาะกับบรบิทสงัคมไทย การรณรงคเ์พือ่เด็ก ผูป้กครองและชมุชนกับการปฐมวัยศกึษา การอบรมเลีย้งดู

ตามหลกัการและทฤษฎสีากลทีเ่หมาะกับวถิชีวีติไทย 

 แนวคิดพื้นฐานและขอบเขตการวจัิยทางปฐมวัยศึกษา การวจัิยเกี่ยวกับการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย 

นวัตกรรม และเทคโนโลยกีารจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศกึษา การวจัิยเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย 

และการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวยัศกึษา 

 

22741 สมัมนาหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎหีลักสตูร ทฤษฎกีารสอนและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนาหลกัสตูร 

สามารถออกแบบหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูใ้นระดบัปฐมวยัศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลเขา้กับนวัตกรรมเทคโนโลย ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ใน

การพัฒนาหลกัสตูร การน าไปใช ้การประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูรปฐมวัยศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจุบันและปัญหาของการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดับ

ปฐมวยัศกึษา 

 4. เพื่อพัฒนาความเป็นผูน้ าและเป็นผูใ้ฝ่รูใ้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการพัฒนา

หลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา 

 5. เพื่อใหส้ามารถคน้ควา้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรและ  

การจัดการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฏหีลักสตูรและทฤษฎกีารสอน ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดับ

ปฐมวัยศกึษา การออกแบบหลักสตูรและการจัดการเรียนรูร้ะดับปฐมวัยศกึษา การท าหลักสตูรสถานศกึษา นวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่น ามาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รียนและการจัดการเรียนรูร้ะดับปฐมวัยศกึษา การน าหลักสูตรไปใช ้ 

การประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร การบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลกบันวตักรรม เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

 กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโนม้ ตลอดจนนวัตกรรมดา้นการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูท้ัง้ในและต่างประเทศ การวเิคราะห์องคป์ระกอบในการจัดการเรียนรู  ้การจัดการ 

ในชัน้เรยีน การพัฒนาภาวะผูน้ าและเครอืขา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีน่ าไปสูคุ่ณภาพการศกึษาปฐมวัยทัง้ในดา้นการ

พัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา 
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22742 การบรหิารจดัการสถานศกึษาปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Early Childhood Educational Institution 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทักษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารสถานศกึษาปฐมวัย และสามารถ

ประยกุตใ์ชไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึภารกจิของการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการงานวชิาการและงานสนับสนุนวชิาการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารสถานศกึษาปฐมวัย 

และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 6. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการบรหิารจัดการโปรแกรมการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มี

ลกัษณะพเิศษ 

 7. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศกึษาปฐมวัยไดอ้ย่างมีคุณภาพและ

ประสทิธภิาพ 

 8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัคณุธรรม และจรรยาวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาปฐมวยั 

 9. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละพัฒนาตนในการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัยไดอ้ย่างมคีณุภาพ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและกระบวนการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย ทักษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิาร การวางแผนเชงิกลยุทธ ์

การบรหิารขอ้ขัดแยง้ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู ้ภารกจิของการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย 

การบริหารงานวชิาการและงานสนับสนุนวชิาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย  

การบรหิารจัดการโปรแกรมส าหรับเด็กปฐมวยัทีม่ลีักษณะพเิศษ การประกันคณุภาพ ผูบ้รหิารกบัการพัฒนาคน และคณุ

ธรรมจรรยาวชิาชพีของผูบ้รหิาร 

 

22743 การวดัและประเมนิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Measurement and Evaluation of Preschool Children’s Behaviors 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎี หลักการ ปรัชญา และจุดประสงคข์องการจัดประสบการณ์ 

ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 2. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและวธิกีารประเมนิพฤตกิรรม และพัฒนาการทุกดา้น

ของเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิพฤตกิรรม และพัฒนาการทกุดา้นของเด็กปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการศกึษาเด็กเป็นรายกรณี 

 5. เพื่อใหม้ีความสามารถในการประเมินการจัดประสบการณ์ใหก้ับเด็กปฐมวัย ตลอดจนการแปล

ความหมายของพฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

 6. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการจัดท าขอ้มูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมและพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ

เขยีนรายงานผลการประเมนิเด็กปฐมวยัได ้

 7. เพือ่ใหส้ามารถน าผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในการจัดประสบการณ์ ชว่ยเหลอืและพัฒนาใหก้ับ

เด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎ ีหลักการ ปรัชญา และจุดประสงคข์องการจัดประสบการณ์ใหแ้ก่เด็กปฐมวัย ขอบขา่ย หลักการ

และวธิกีารประเมนิพฤตกิรรมและพัฒนาการทีส่อดคลอ้งกับแนวคดิในการจัดประสบการณ์แบบต่างๆ การพัฒนา

เครือ่งมอืในการวัดและประเมนิพฤตกิรรมและพัฒนาการทุกดา้นของเด็กปฐมวัย การศกึษาเด็กเป็นรายกรณี ตลอดจน

การประเมนิการจัดประสบการณ์ใหก้ับเด็กปฐมวัย การจัดท าขอ้มูลเกีย่วกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การแปลความหมาย

ของพฤตกิรรมทีป่ระเมนิ การรายงานผลการประเมนิพัฒนาการเด็ก การน าผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในการจัด

ประสบการณ์ การชว่ยเหลอืและการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

22744 การจดัประสบการณ์ส าหรบัเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Experience for Preschool Children 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพัฒนาการและพฤตกิรรมของเด็กปฐมวยั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึขอบขา่ยของประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในปัจจัยส าคญัตา่งๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจในหลักการและวชิาการตา่งๆ ในการจัดประสบการณ์ ไปพัฒนา

เด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาดา้นร่างกาย ดา้นความคดิ ดา้นภาษา ดา้นอารมณ์ 

และการอยูร่่วมกนัในสงัคม ตลอดจนการมคีณุธรรมจรยิธรรม และการมสีนุทรยีภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พัฒนาการและพฤตกิรรมของเด็กปฐมวยั ขอบขา่ยของประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย ปัจจัยส าคัญ

ทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั หลักการและวธิกีารในการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

บทบาทของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยดา้นร่างกาย ดา้นสตปัิญญา ดา้นอารมณ์จติใจและการอยู่ร่วมกันในสงัคม การมคีณุธรรมจรยิธรรมตลอดจน

การมสีนุทรยีภาพ 

 

22745 สมัมนาหลกัสูตรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Curriculum Development and Instruction Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎหีลักสตูร ทฤษฎกีารสอนและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนา

หลกัสตูรและสามารถออกแบบหลักสตูรและกจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพื่อใหส้ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลเขา้กับนวัตกรรม เทคโนโลย ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ใน

การพัฒนาหลกัสตูร การน าไปใช ้ประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจบุนัและปัญหาของการพัฒนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

 4. เพือ่พัฒนาความเป็นผูน้ าในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

 5. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีน่ าไปสูค่ณุภาพการศกึษา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎหีลักสตูรและทฤษฎกีารสอน พื้นฐานและปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการพัฒนาหลักสตูรและการเรยีน

การสอน การออกแบบหลักสตูร กระบวนการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน การท าหลักสตูรสถานศกึษา นวัตกรรม

และเทคโนโลยทีีน่ ามาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและพัฒนาสถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ การน าหลักสตูรไปใช ้

การประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร การบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลกบันวตักรรม เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

 กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจบุัน ปัญหาและแนวโนม้ของการพัฒนาหลักสตูรและ

การเรยีนการสอน การพัฒนาภาวะผูน้ า และเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีน่ าไปสูค่ณุภาพการศกึษา 

 

22746 สารตัถะและวทิยวธิทีางภาษาไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Thai Language Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์นือ้หา หลกัการใชภ้าษา วรรณคด ีและวรรณกรรมปัจจบุนั เพือ่ใชใ้นการสอน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวโนม้ของหลกัสตูรภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาและออกแบบหลกัสตูร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถจัดการเรยีนรูท้างภาษาทีเ่หมาะสมกับระดับชัน้ของผูเ้รยีน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้างภาษาไทย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์เลอืกใช ้และพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัการเรยีน การสอน

ภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์ความเคลือ่นไหวและแนวโนม้ของหลักสตูรภาษาไทย การพัฒนาและออกแบบหลักสตูร 

ทฤษฎีการสอนภาษา การจัดระบบการเรียนรูท้างภาษา รูปแบบและเทคนิคการสอนภาษาไทย การออกแบบสือ่ 

การเรยีนรู ้การเลอืกใชภู้มปัิญญาและแหล่งเรยีนรู ้การสรา้งเครื่องมอืวัดและประเมนิผลการเรียนรู ้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการสอนภาษาไทย การศึกษาแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการเรียนการสอน

ภาษาไทย การวเิคราะห ์เลอืกใชแ้ละพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศในการสอนภาษาไทย และการวจัิยในชัน้เรยีน

เกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาไทย 

 

22747 การพฒันาทกัษะทางภาษา (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Language Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวทางในการพัฒนาทกัษะทางภาษาส าหรับครูอย่างตอ่เนือ่ง 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวทางในการพัฒนาทกัษะทางภาษาของผูเ้รยีนอย่างตอ่เนื่อง 

 3. เพือ่ใหส้ามารถจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่แกไ้ขและพัฒนาทกัษะทางภาษาของผูเ้รยีน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืส าหรับทดสอบสมรรถภาพและแกไ้ขทกัษะทางภาษาของผูเ้รยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ธรรมชาตขิองภาษา และการใชภ้าษาเพือ่สือ่ความหมาย ทฤษฎทีางจติวทิยาเกีย่วกับการเรยีน และการ

สอนภาษา การพัฒนาทักษะการฟังและดู การพูด การอ่าน การเขยีนอย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ การพัฒนา

ทักษะการคดิเพือ่พัฒนาทักษะทางภาษา การจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและด ูการพูด การอ่าน 

และการเขยีน การพัฒนาและการประเมนิสมรรถภาพทางภาษาเพือ่การสือ่สาร 
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22748 วรรณกรรมทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ)

Folk Literature 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะ รูปแบบ และความส าคญัของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ของวรรณกรรมทอ้งถิ่นภาคต่างๆ และความสัมพันธ์ของวรรณกรรม

ทอ้งถิน่กบัสงัคม 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจลกัษณะเฉพาะบางประการของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวทางการอนุรักษ์และสง่เสรมิวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสถานภาพการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถศกึษาวเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของวรรณกรรมทอ้งถิ่น การวเิคราะห์ลักษณะรูปแบบและเนื้อหาของ

วรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตา่งๆ ความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตา่งๆ ความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่กับ

สงัคมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ การศกึษาวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบวรรณกรรมทอ้งถิน่ สถานภาพการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสรมิวรรณกรรมทอ้งถิน่ และการน าวรรณกรรมทอ้งถิน่ไปใชเ้ป็นสือ่ในการเรยีนการสอน 

 

22749 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experience in Thai Language 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละความรูท้างภาษาไทย เพือ่เป็นพืน้ฐานการออกแบบ

กจิกรรมและประสบการณ์การเรยีนรูท้างภาษาไทย 

 2. เพื่อใหม้ีความรูด้า้นเนื้อหาเกี่ยวกับการฟัง การดู การอ่าน การเขียน หลักการใชภ้าษาวรรณคด ี 

และวรรณกรรม 

 3. เพื่อใหส้ามารถออกแบบการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้นเรื่องการฟัง การดู การพูด 

การอา่นการเขยีน หลกัการใชภ้าษา วรรณคด ีและวรรณกรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถผลติสือ่การเรยีนรูร้ะดบัประถมศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหม์าตรฐานการเรียนรูภ้าษาไทย การศกึษาเกีย่วกับเนื้อหา สาระ และการจัดประสบการณ์ 

การเรยีนรูภ้าษาไทยในเรื่องการฟัง การด ูการพูด การอา่น การเขยีน หลักการใชภ้าษาวรรณคด ีและวรรณกรรมให ้

เหมาะสมกับผูเ้รยีนแต่ละระดับ การจัดการเรียนรูเ้พื่อบูรณาการสาระการเรียนรู ้และการผลติสือ่การเรียนรูส้ าหรับ

ผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษา 
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22750 สารตัถะและวทิยวธิทีางคณิตศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ปรัชญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณิตศาสตร์ จิตวทิยาการเรียนรู ้ 

และสาระส าคญัดา้นเนือ้หาคณิตศาสตร ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหร์ูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์ละสามารถออกแบบกจิกรรม

การเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั และเสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์

 3. เพื่อใหส้ามารถใชก้ระบวนการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของ

ผูเ้รยีนดา้นคณติศาสตร ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิและขอบเขตการวจัิยทางคณิตศาสตรศ์กึษาและการวจัิยดา้นการสอน 

การเรยีนรู ้และนวตักรรมและเทคโนโลยกีารเรยีนการสอนคณติศาสตร์ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ารวจัิยเพือ่พัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนและพัฒนาการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหป์รัชญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณิตศาสตร ์จติวทิยาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์สารัตถะ

เกีย่วกับพชีคณิต เรขาคณิต และการวเิคราะห ์รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์การออกแบบกจิกรรม

การเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาศกัยภาพทางคณติศาสตร์

ดา้นการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การเชือ่มโยง การสือ่สาร การสือ่ความหมาย การน าเสนอ และความคดิรเิริ่ม

สรา้งสรรค ์การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ การวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ แนวคดิพื้นฐานและขอบเขตการวจิัยทางคณิตศาสตร์ศกึษา การวจัิยการสอน  

การเรียนรูน้วัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การวจัิยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนและ

พัฒนาการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

 

22751 คณติศาสตรป์ระยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Mathematics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์แนวคดิส าคัญ และวธิีการประยุกต์คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับทฤษฎีจ านวน

พชีคณิตนามธรรม ทฤษฎกีราฟ ตัวแบบเชงิเสน้และไม่ใชเ่ชงิเสน้ แคลคลูสั สถติแิละความน่าจะเป็น 

และคณติศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ใชท้ฤษฎีจ านวน พีชคณิตนามธรรม ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบเชงิเสน้และ 

ไมใ่ชเ่ชงิเสน้แคลคลูสั สถติแิละความน่าจะเป็น และคณติศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหแ์นวคดิส าคญั วธิกีารประยกุตค์ณิตศาสตรเ์กีย่วกบัทฤษฎจี านวน พชีคณิตนามธรรม ทฤษฎกีราฟ 

ตัวแบบเชงิเสน้และไม่ใชเ่ชงิเสน้ แคลคูลัส สถติแิละความน่าจะเป็น และคณิตศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่ าคัญมาใชส้รา้งตัว

แบบเชงิคณติศาสตรใ์นการแกปั้ญหา และการประยกุตด์า้นอืน่ๆ 
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22752 คณติศาสตรส์ าหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics for Teacher 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสาระและหลักการของคณิตศาสตรพ์ื้นฐานในเรื่อง เซต แบบรูป 

ความสมัพันธแ์ละฟังกช์นั จ านวนและการด าเนนิการ ตัวแปร พหนุาม สมการและอสมการ เรขาคณิต

และการพสิจูน์ การวดั เรขาคณิตวเิคราะหแ์ละแคลคลูัส สถติแิละความน่าจะเป็น และสาระอืน่ๆ ของ

คณติศาสตรท์ีส่ าคญั 

 2. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงสาระและหลักการของคณิตศาสตรพ์ื้นฐานกับคณิตศาสตรใ์น

ระดบัโรงเรยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การสมัมนาแนวคดิส าคญั สาระและหลกัการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานในเรือ่ง เซต แบบรูป ความสมัพันธ์

และฟังก์ชัน จ านวนและการด าเนินการ ตัวแปร พหุนาม สมการและอสมการ เรขาคณิตและการพิสูจน์ การวัด 

เรขาคณติวเิคราะหแ์ละแคลคลูัส สถติแิละความน่าจะเป็น และสาระอืน่ๆ ของคณิตศาสตรท์ีส่ าคญั การวเิคราะหแ์ละ

เชือ่มโยงสาระและหลกัการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานกับคณิตศาสตรใ์นระดับโรงเรยีน 

 

22753 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experience in Mathematics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูใ้นสาระทีเ่ป็นพื้นฐานส าคัญดา้นจ านวนและการด าเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด 

การวเิคราะหข์อ้มลูและความน่าจะเป็น 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอน มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละหลักสตูรคณิตศาสตร์ 

ตลอดจนกรณีศกึษา รูปแบบกจิกรรม และงานคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิศักยภาพทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน 

 3. เพื่อใหส้ามารถพัฒนากจิกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐานเพื่อ

น าไปสูก่ารเกดิความรู ้ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตรอ์ย่างลกึซึง้ และมคีวามหมาย 

 4. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาประสบการณ์การเรียนรูค้ณิตศาสตร์ที่เชือ่มโยงคณิตศาสตร์ในชัน้เรียนกับ

สิง่แวดลอ้มรอบตวัและสถานการณ์ในชวีติจรงิ 

 5. เพื่อใหส้ามารถเลอืกใชข้อ้มูลและสารสนเทศ  รวมทัง้สามารถพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ในการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

 6. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ เจตคต ิและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์และการวนิิจฉัยมโนทัศน์ทีค่ลาดเคลือ่น

ของผูเ้รยีน 

 7. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรยีน และ

สามารถเก็บขอ้มูลและจัดระบบสารสนเทศเกีย่วกับศักยภาพทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนเพือ่น าไปสู่

การพัฒนาผูเ้รยีนและพัฒนาระบบการจัดการศกึษาดา้นคณติศาสตร ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอน มาตรฐานการเรยีนรู ้และหลักสตูรคณิตศาสตร ์สาระส าคัญ

เกีย่วกับจ านวนและการด าเนนิการ พชีคณิต เรขาคณิต การวัด สถติแิละความน่าจะเป็น และทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ รูปแบบกจิกรรมและงานคณิตศาสตร์ทีส่ง่เสรมิความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 

การจัดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐาน และการเชือ่มโยงคณติศาสตรก์ับสิง่แวดลอ้มรอบตัว

และสถานการณ์ในชวีติจรงิ การจัดประสบการณ์การเรยีนรูเ้พือ่น าไปสูโ่ครงงานคณิตศาสตร ์การเลอืกใชข้อ้มูลและ

สารสนเทศ การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลย ีการพัฒนาเครือ่งมอืประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการวนิิจฉัยมโนทัศน์ที่

คลาดเคลือ่นของผูเ้รยีน การวจัิยในชัน้เรยีนและจัดระบบสารสนเทศเกีย่วกับศักยภาพทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน 

เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนและพัฒนาระบบการจัดการศกึษาดา้นคณติศาสตร ์

 

22754 สารตัถะและวทิยวธิทีางสงัคมศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจปรัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนื้อหาสาระ และวธิกีารทางสงัคมศาสตร ์ทีส่มัพันธก์ับ

การจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

 2. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับพลวัตของสังคมศกึษา 

การเปลีย่นแปลงในสงัคม แผนพัฒนาประเทศ และลกัษณะของผูเ้รยีน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัจติวทิยาการศกึษา 

 4. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาการใชน้วัตกรรม เทคโนโลยีการศกึษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง  

การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

 5. เพื่อใหส้ามารถใชก้ระบวนการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา และการวจัิยทางการศกึษาในการ

พัฒนาการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการศกึษาทางสงัคมศกึษา 

 6. เพือ่ใหม้คีวามเป็นครูสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานของประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนื้อหาสาระ และวธิกีารทางสังคมศาสตร ์การประยุกตใ์ชใ้นการจัดการ

เรียนรูส้ังคมศกึษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูส้ังคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับพลวัตของสังคมศกึษา  

การเปลีย่นแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผูเ้รียน การบรหิารจัดการชัน้เรียนสังคมศกึษาที่

สอดคลอ้งกับจิตวทิยาการศึกษา การพัฒนาการใชน้วัตกรรม เทคโนโลยีการศกึษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายในการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษา การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลทาง  

การศกึษาและการวจัิยทางการศกึษาในการพัฒนาการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการศกึษาทางสงัคมศกึษาการพัฒนา

ความเป็นครูสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานของประเทศ 
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22755 โลกาภวิฒันศ์กึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Globalization Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของโลก ภมูภิาค ประเทศ และชมุชนในยคุโลกาภวิตัน์ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถเสนอแนวทางการสรา้งสงัคมคณุภาพในยคุโลกาภวิัตน ์

 3. เพื่อใหส้ามารถเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การสรา้งสงัคมคณุภาพ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาหลักสตูรและจัดการเรยีนรูโ้ลกาภวิัตนศ์กึษาในสงัคมศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัโลกาภวิตัน์ กระบวนการโลกาภวิตัน ์การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของโลก ภมูภิาค ประเทศ 

และชมุชนในยคุโลกาภวิัฒน์ ผลกระทบตอ่พัฒนาการของมนุษยชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แนวคดิและกระบวนการสรา้ง

สงัคมคุณภาพในยุคโลกาภวิัตน์ สมดลุและการผสมผสานทีส่ าคัญในยุคโลกาภวิัตน์ การพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิ

พอเพยีง บทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยส าคัญในการสรา้งสงัคมคณุภาพ ตลอดจนการพัฒนาหลักสตูร

และการจัดการเรยีนรูโ้ลกาภวิัตนศ์กึษาในสงัคมศกึษาโดยการจัดการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกับผูเ้รยีนและกระแสโลกาภวิัตน ์

 

22756 สารสนเทศรว่มสมยัทางสงัคมศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Contemporary Information in Social Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะและประเภทของสารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแหลง่สารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวธิีการจัดระบบขอ้มูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการจัด 

ระบบสารสนเทศทีท่นัสมัย 

 4. เพื่อใหส้ามารถน าขอ้มูลร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม

กบัระดบัผูเ้รยีนและสภาพทอ้งถิน่ 

 5. เพื่อใหส้ามารถประมวล วเิคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มูลร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรท์ีไ่ดศ้กึษามาแลว้  

เพือ่ขยายและเสรมิแนวคดิใหเ้กดิความรูใ้หมท่างสงัคมศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับขอ้มูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สังคม ปรัชญา 

การศกึษา วฒันธรรม ศาสนา จรยิธรรม สภาวะแวดลอ้ม ทรัพยากร ประชากร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีลักษณะ 

ประเภทและแหลง่รวมสารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์วธิกีารจัดระบบขอ้มลูร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรแ์ละการ

น าระบบสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใชใ้นการเรียนการสอน การพัฒนาที่ย่ังยืนและเศรษฐกจิ

พอเพยีง วธิกีารประมวล วเิคราะห ์และสงัเคราะหส์ารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์ตลอดจน การจัดการความรู ้

ทางสงัคมศาสตรเ์พือ่สรา้งงานหรอืขอ้เขยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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22757 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้งัคมศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in Social Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเนื้อหาสาระเกีย่วกับศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หนา้ทีพ่ลเมอืง วัฒนธรรมและ

การด าเนนิชวีติในสงัคม เศรษฐศาสตร ์ประวัตศิาสตรแ์ละภูมศิาสตร ์และวธิกีารศกึษาในศาสตรแ์ละ

สาระร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรท์ีส่มัพันธก์ับการเรยีนรูท้างสงัคมศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอนสงัคมศกึษาเพือ่สง่เสรมิศักยภาพทางสงัคม

ศกึษาของผูเ้รยีน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์จัดท าและปรับปรุงหลักสตูรสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนา

บคุคลและสงัคมของทอ้งถิน่ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่มัพันธก์บัพัฒนาการของผูเ้รยีนและสถานการณ์ในชวีติจรงิ 

 5. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาการใชน้วัตกรรม เทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืข่ายการเรยีนรู ้

เพือ่พัฒนาคณุลกัษณะทางสงัคมศกึษาของผูเ้รยีน 

 6. เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ าในการบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาและการพัฒนาทักษะส าคญัในวชิาชพี

ครูสงัคมศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เนื้อหาสาระเกีย่วกับศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หนา้ทีพ่ลเมอืง วัฒนธรรมและการด าเนินชวีติในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์ประวตัศิาสตรแ์ละภูมศิาสตร ์และวธิกีารศกึษาในศาสตรแ์ละสาระร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรท์ีส่มัพันธ์

กับการเรยีนรูท้างสังคมศกึษา การประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอนสังคมศกึษาเพื่อสง่เสรมิศักยภาพทาง

สงัคมศกึษาของผูเ้รียน การวเิคราะห ์จัดท าและปรับปรุงหลักสตูรสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนา

บุคคลและสังคมของทอ้งถิน่ การจัดการเรียนรูส้ังคมศกึษาทีส่ัมพันธก์ับพัฒนาการของผูเ้รยีนและสถานการณ์ใน

ชวีติจรงิ การพัฒนาการใชน้วัตกรรม เทคโนโลย ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครือข่ายการเรยีนรูเ้พื่อพัฒนา

คณุลักษณะทางสงัคมศกึษาของผูเ้รยีน ภาวะผูน้ าในการบรหิารจัดการชัน้เรยีนสังคมศกึษาและการพัฒนาทักษะ

ส าคญัในวชิาชพีครูสงัคมศกึษา 

 

22759 ชวีวทิยาและเคมสี าหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

 Biology and Chemistry for Teachers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคญัของววิัฒนาการของสิง่มชีวีติ กายวภิาค และสรรีวทิยาของพชืและสตัว ์

ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนเิวศ พันธกุรรม และเทคโนโลยชีวีภาพ 

 2. เพื่อใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับอะตอมและโมเลกุล กลไกส าคัญของปฏิกริิยาเคมี เคมีอนินทรีย ์

สารประกอบเชงิซอ้น สมบัตทิางกายภาพและทางเคมีของของแข็ง และของไหล ปิโตรเคมคิอล 

และเคมอีนิทรยี ์

 3. เพื่อใหส้ามารถอธบิายและวเิคราะห์สภาพสิง่แวดลอ้ม และการน าเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มมาใชใ้นการปรับปรุง 

และแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยกุตค์วามรูท้างชวีวทิยาและเคมมีาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของสิง่มีชีวติ กายวภิาคและสรีรวทิยาของพืชและสัตว ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระบบนิเวศ พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อะตอมและโมเลกุล กลไกส าคัญของปฏิกริิยาเคมี เคมีอนินทรีย ์

สารประกอบเชงิซอ้น สมบัตทิางกายภาพและทางเคมีของของแข็งและของไหล ปิโตรเคมิคอล เคมีอนิทรีย ์

สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม และการน าความรูท้างชวีวทิยา และเคม ีมาจัดการเรยีนการสอน 

 

22760 ฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรส์ าหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

 Physics and Astronomy for Teachers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคัญของวทิยาศาสตร์เกีย่วกับ กลศาสตร์ พลศาสตร์ ของไหล 

พลังงาน เทอร์โมไดนามิกส ์ความรอ้น คลื่น แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส ์สารกัมมันตรังส ี

เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส ์เทคโนโลยีการสือ่สาร เทคโนโลยีวัสดุศาสตร ์ 

และนาโนเทคโนโลยกีายภาพ 

 2. เพื่อใหส้ามารถอธบิายแนวคดิส าคัญของวทิยาศาสตร์เกีย่วกับโลกดา้นบรรยากาศ อุตุนิยมวทิยา 

พายุและหยาดน ้าฟ้า ภูมอิากาศ ธรณีวทิยา การเคลือ่นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แผนที่

ทางภูมศิาสตร ์วทิยาศาสตร์เกีย่วกับอวกาศ ทฤษฎขีองเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดวงดาว 

และเทคโนโลยอีวกาศ 

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห ์สังเคราะห ์และประยุกตค์วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์กีย่วกับฟิสกิสแ์ละดาราศาสตร์

มาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กลศาสตร ์พลศาสตร ์ของไหล พลังงาน เทอรโ์มไดนามกิส ์ความรอ้น คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์

สารกมัมันตรังส ีเทคโนโลยพีลังงาน เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยวีสัดศุาสตร ์และ

นาโนเทคโนโลยกีายภาพ วทิยาศาสตรเ์กีย่วกับโลกดา้นบรรยากาศ อตุนุยิมวทิยา พายุและหยาดน ้าฟ้า ภมูอิากาศ 

ธรณีวทิยา การเคลือ่นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แผนทีท่างภูมศิาสตร ์วทิยาศาสตร์เกีย่วกับอวกาศ 

ทฤษฎขีองเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร ์ดวงดาว และเทคโนโลยอีวกาศ 

 

22761 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้นื้อหาเรือ่ง สิง่มชีวีติกับกระบวนการด ารงชวีติ ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม สารและสมบัตขิองสาร 

แสงและการเคลือ่นที ่พลงังาน การเปลีย่นแปลงของโลก และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรับเนือ้หาสาระเรือ่ง สิง่มชีวีติกบักระบวนการด ารงชวีติ 

ชวีติกับสิง่แวดลอ้ม สารและสมบัตขิองสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลังงาน การเปลีย่นแปลงของโลก 

และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ เรื่อง สิง่มีชวีติกับกระบวนการ

ด ารงชวีติ ชวีติกับสิง่แวดลอ้ม สารและสมบัตขิองสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลังงาน การเปลีย่นแปลงของโลก 

และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 
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22762 สารตัถะและวทิยวธิทีางภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of English Language Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลักการใชภ้าษา วรรณคด ีและวฒันธรรมทางภาษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย เปรยีบเทยีบเชือ่มโยงปรัชญาและทฤษฎทีีเ่กีย่วกับการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ูเ้รยีนและพัฒนาหลกัสตูรภาษาองักฤษ 

 4. เพื่อใหส้ามารถเลอืก/น าวทิยวธิกีารเรียนและประเมนิผลภาษาอังกฤษแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู ้

แบบพึง่ตนเองมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถจัดการสือ่และแหลง่เรยีนรูภ้าษาองักฤษ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถศกึษางานวจัิยเกีย่วกับหลักสตูร การจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการใชภ้าษา วรรณคด ีและวัฒนธรรม ปรัชญาและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาหลกัสตูรภาษาอังกฤษ วทิยวธิกีารเรยีนภาษาองักฤษ และการประเมนิภาษาองักฤษแบบตา่งๆ การเรยีนรู ้

แบบพึ่งตนเอง สื่อและแหล่งเรียนรูภ้าษาอังกฤษ การวจัิยเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ 

 

22763 หลกัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและบรบิททางภาษา (6 หนว่ยกติ) 

 Principles Context of English Language Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์และเปรยีบเทยีบการเรยีนรูภ้าษาแรกและภาษาทีส่อง 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยสิง่แวดลอ้มและจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลตอ่การเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นทฤษฎขีองบรบิททางสงัคม วัฒนธรรม จติวทิยา ตัวแปรดา้นผูใ้ชภ้าษา 

เจตนาของการสือ่สารทางภาษาและอทิธพิลทีม่ตีอ่รูปแบบและวธิกีารใชภ้าษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหป์ฏสิมัพันธข์องบรบิททีม่ตีอ่วธิกีารใช ้และความเขา้ใจในสารของผูใ้ชภ้าษา 

วเิคราะห ์และสงัเคราะหส์ารประเภทตา่งๆ ในทกัษะฟัง พูด อา่น เขยีน และทกัษะสมัพันธ ์

 5. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหท์ฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษา วเิคราะหแ์ละสังเคราะหก์ารเรยีนรูภ้าษาโดยมุ่งเนน้

การใชภ้าษาเพือ่การสือ่สาร 

 6. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประยกุตค์วามรูท้ีไ่ดรั้บมาใชก้บัการจัดการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเรยีนรูภ้าษาแรกและภาษาตา่งประเทศ ทฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษาในและนอกชัน้เรยีน 

ทฤษฎี งานวจิัย บทความและต าราเกีย่วกับบรบิททางภาษา สังคม และการใชภ้าษาในทักษะต่างๆ ปัจจัยสิง่แวดลอ้ม

และจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลตอ่การเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน ปฏสิมัพันธข์องบรบิท ผลกระทบและอทิธพิลของ

ตวัแปรดา้นบรบิทสงัคม วฒันธรรม และตวัแปรดา้นผูใ้ชภ้าษาทีม่ตีอ่รูปแบบและวธิกีารใชภ้าษา ประเภทของสารกับ

ความรูค้วามเขา้ใจของผูใ้ชภ้าษา ประสบการณ์ในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์าร 
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22764 การพฒันาบทเรยีนและสือ่การสอนภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Materials and Media Development in Teaching English 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถส ารวจความตอ้งการ ความจ าเป็น และความสนใจของผูเ้รยีนและผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกับ

การใชภ้าษาองักฤษ เพือ่ใหก้ารพัฒนาบทเรยีนและสือ่การสอนทีจ่ะพัฒนาขึน้ตอบสนองได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหบ์ทเรยีนและสือ่การสอนตามหลักสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 

 3. เพื่อใหส้ามารถเลอืกสรรและประเมนิสือ่ส ิง่พิมพ์ สือ่วธิกีาร สือ่วัสดุอุปกรณ์ และสือ่อเิล็กทรอนิกส์

ตามเนือ้หาวชิาทีส่อน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตบ์ทเรยีนและสือ่การสอนใหเ้ขา้กับบรบิทและสิง่แวดลอ้ม 

 5. เพื่อใหส้ามารถออกแบบ และสรา้งบทเรยีน สือ่การสอน และกจิกรรมการเรยีนการสอนทักษะทางภาษาที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

 6. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิประสทิธภิาพบทเรยีนและสือ่การสอนทีส่รา้งขึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การส ารวจความตอ้งการ ความจ าเป็น และความสนใจของผูเ้รยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกับการใชภ้าษาองักฤษ

กอ่นการพัฒนาบทเรยีนและสือ่การสอน การวเิคราะหบ์ทเรียนและสือ่การสอนตามหลักสตูรทีเ่หมาะสมกับผูเ้รียน 

การเลอืกสรร สือ่ส ิง่พิมพ์ สือ่วธิกีาร สือ่วัสดุอุปกรณ์ และสือ่อเิล็กทรอนิกส ์การประยุกตบ์ทเรยีนและสือ่การสอน 

ใหเ้ขา้กับบรบิทของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม การวเิคราะหแ์ละประยุกตท์ฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษาใน

ชวีติประจ าวนัและการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนในการเรยีนรูภ้าษา การออกแบบ สรา้ง และประเมนิบทเรยีน สือ่การสอน

และกจิกรรมการเรยีนการสอนทักษะทางภาษา 

 

22765 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experience in English Language 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอน มาตรฐานการเรียนรูแ้ละหลักสตูรภาษาอังกฤษมา

วางแผนประยกุตใ์ชก้บัผูเ้รยีนกลุม่เป้าหมาย 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับผูเ้รียน เทคนิคการสอนและการพัฒนากจิกรรมการเรียนรู ้

ภาษาองักฤษตามความเหมาะสมของผูเ้รยีนแตล่ะวยัมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ/เสมอืนจรงิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยเนน้ทักษะการสือ่สาร 

 4. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาทีเ่ชือ่มโยงภาษาอังกฤษในชัน้เรยีนกับสถานการณ์

และสิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิ 

 5. เพื่อใหส้ามารถเลอืกใชข้อ้มูล/สารสนเทศ เพื่อพัฒนาบทเรียน สือ่ และนวัตกรรมการสอนรวมทัง้

สามารถเลอืกใชก้จิกรรม สือ่ และเทคโนโลยทีีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิ 

 6. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะ 

และการใชภ้าษาองักฤษ   

 7. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรียน  

เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาผูเ้รยีน และระบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอน มาตรฐานการเรยีนรู ้และหลกัสตูรภาษาอังกฤษสาระส าคัญ

เกีย่วกับการสือ่สารในสถานการณ์จรงิ การน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับผูเ้รียน เทคนิคการสอน และการพัฒนา

กจิกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษโดยเนน้ทักษะการสือ่สารทีเ่หมาะสมกับผูเ้รียนแต่ละวัยมาประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ/

เสมือนจริง ตลอดจนการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรูภ้าษาอังกฤษที่เชือ่มโยงภาษาอังกฤษในชัน้เรียนกับ

สถานการณ์/สิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิ การเลอืกใชข้อ้มูล/สารสนเทศเพื่อพัฒนาบทเรยีน นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ในการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทัง้การพัฒนาเครื่องมอืวัดและประเมนิความสามารถของผู เ้รยีนดา้นความรู ้

ความเขา้ใจ ทักษะ และการใชภ้าษาอังกฤษ การใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่การน าไปสูก่ารพัฒนาศักยภาพ

ของผูเ้รยีนและการพัฒนาระบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

 

22768 บรบิททางการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Context of Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายสภาพและผลกระทบของบรบิทดา้นสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรมทีม่ี

ตอ่การศกึษา 

 2. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห ์สังเคราะหผ์ลกระทบของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มทีม่ตี่อ

การศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเสนอแนวคดิของบทบาทการศกึษาตอ่การแกปั้ญหาความขัดแยง้ของสงัคมประเทศ

และสงัคมโลก 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ะหวา่งคณุธรรมและจรยิธรรมกบัการศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตอ์งคค์วามรูด้า้นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการจัดการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพและผลกระทบของบรบิทดา้นสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ

สิง่แวดลอ้มที่มีต่อการจัดการศึกษา บทบาทของการศกึษาต่อการแกปั้ญหาความขัดแยง้ในสังคม คุณธรรม

จรยิธรรมเกีย่วกบัการศกึษา และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ตีอ่การจัดการศกึษา 

 

22769 การจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Management for Special Learners 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความหมาย หลกัการ วธิกีารจัดการศกึษา และการแกปั้ญหาของ

ผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัธรรมชาต ิสภาพและปัญหาของผูเ้รยีนลกัษณะพิเศษ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาการเรยีนการสอน ส าหรับผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ เพือ่น ามา

ประยกุตใ์นการจัดการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการเลอืกใชเ้ครื่องมือเพื่อจ าแนกประเภทของผูเ้รียนลักษณะพิเศษ 

และวนิิจฉัยเบือ้งตน้ได ้อกีทัง้สามารถใชส้ือ่และวธิกีารจัดการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง ชว่ยเหลอืและ

แกปั้ญหาผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล 
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 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ตลอดจนสามารถประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัคณุสมบตั ิและบทบาทของผูใ้หก้ารศกึษาส าหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ 

เพือ่เป็นประโยชนใ์นการจัดระบบการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ และความจ าเป็น หลักการและแนวคดิการจัดการศกึษาส าหรับผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ 

ประเภทและรูปแบบการจัดการเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ การวเิคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานและขอ้วนิจิฉัยเบือ้งตน้

เกีย่วกับธรรมชาต ิสภาพและปัญหาของผูเ้รียนลักษณะพิเศษ จติวทิยาการเรยีนการสอนส าหรับผูเ้รียนลักษณะพิเศษ 

เครื่องมือและการเลือกใชเ้ครื่องมือเพื่อจ าแนกประเภทของผูเ้รียนลักษณะพิเศษ สือ่ และวธิีการจัดการเรียนรู ้

ส าหรับผูเ้รียนลักษณะพิเศษ แนวทางการประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนลักษณะพิเศษ การช่วยเหลือและ

แกปั้ญหาผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษทีเ่หมาะสม คณุสมบตัแิละบทบาทของผูใ้หก้ารศกึษาแกผู่เ้รยีนลักษณะพเิศษ 

 

22770 สารตัถะและวทิยวธิทีางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Vocational and Career Education 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอาชวีศกึษาและการงานอาชพี กลุม่อาชพีทีส่ าคัญในสังคมไทย

และสงัคมโลก 

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูแ้ละการฝึกอบรมทาง

อาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชส้ถานประกอบการณ์ในการฝึกทักษะอาชพีและการจัดการ

อาชพีเชงิธรุกจิ 

4. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาหลักสูตรอาชวีศกึษาและการงานอาชพี และมีทักษะในการออกแบบและ 

จัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

5. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาสื่อและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู  ้รวมทั ้งการวัดและ

ประเมนิผลในการจัดการเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

6. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการวจิัยในดา้นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทาง

อาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

7. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการด าเนนิการพัฒนาการจัดการศกึษาวชิาอาชพีในทอ้งถิน่ของตน 

8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมรรถนะ มาตรฐาน และคณุลกัษณ์ทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

9. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวโนม้ของการจัดการเรยีนรูท้างอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการพัฒนาหลักสตูร การจัดการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี กลุ่มอาชพี 

ส าคัญในสังคมไทยและสังคมโลก แนวทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพีตามพลวัตของสงัคม การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู ้การวัดและประเมนิผล กระบวนการวจิัยในดา้นการพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอน

ทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี การวางแผนการด าเนนิการพัฒนาการจัดการศกึษาวชิาอาชพีในทอ้งถิน่ของตน 

สมรรถนะ มาตรฐาน คณุลกัษณ์ และการวเิคราะหแ์นวโนม้การจัดการเรยีนรูอ้าชวีศกึษาและการงานอาชพี 
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22771 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ชิาอาชวีศกึษาและการงานอาชพี (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in Vocational and Career Education 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้นื้อหาเรือ่งการด ารงชวีติและครอบครัว การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็นเทคโนโลย ี

เทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือ่การท างานและอาชพี 

2. เพื่อใหส้ามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรียนรูส้ าหรับเนื้อหาสาระเรื่อง การด ารงชวีติและครอบครัว 

การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็นเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพื่อการ

ท างานและอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่งการด ารงชวีติ

และครอบครัว การอาชีพ การออกแบบชิน้งานที่เป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อ 

การท างานและอาชพี 

 

23720 ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Theories and Practices in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัขอบขา่ยและพัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา ทฤษฎอีืน่ๆ และกฎหมายการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. สามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการบรหิารการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบับรบิทมหภาค

และภมูสิงัคม 

 4. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรา้งองคค์วามรูใ้นการบรหิารจัดการการศกึษา 

 5. สามารถจัดองคก์าร โครงสรา้งการบรหิารและก าหนดภารกจิของครูและบคุลากรทางการศกึษาไดเ้หมาะสม 

 6. สามารถปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีณุธรรมจรยิธรรม และปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ขอบขา่ย พัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิาร ทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการทางการบรหิารทางการศกึษา 

ประกอบดว้ย ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ ภาวะผู น้ า ผู น้ า 

การเปลีย่นแปลงและพฤตกิรรมผูน้ า อ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบ การตัดสนิใจสั่งการ การบรหิารความเสีย่ง 

การบรหิารความขัดแยง้ การจูงใจ การตดิต่อสือ่สาร การบรหิารสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในองคก์าร ระบบและ

กระบวนการบรหิารและการจัดการการศกึษายุคใหม่ แนวคดิร่วมสมัยทางการบริหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การบรหิารและการเรยีนรู ้ระบบการศกึษาและระบบการบรหิารการศกึษาไทย กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการศกึษา หลักธรรมาภบิาลและความซือ่สตัยส์จุรติ คณุธรรมและจรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพีการวเิคราะห์

และสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎตีะวันตกและตะวันออกทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารการศกึษาเพื่อการปฏบิัตภิารกจิและ

พัฒนาคณุภาพการศกึษา 
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23721 การวจิยัการบรหิารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ประเภท และระเบยีบวธิวีจัิยทางการบรหิารทางการศกึษา 

 2. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ 

 3. สามารถประยกุตใ์ชร้ะเบยีบวธิวีจัิยเพือ่พัฒนาองคค์วามรูแ้ละวชิาชพีการบรหิารการศกึษา 

 4. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการประเมนิและวพิากษ์คณุภาพงานวจิัยและสามารถประยุกตง์านวจิัย

ไปใชใ้นการบรหิารทางการศกึษา 

 5. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการประยกุตแ์นวคดิและหลักการการประเมนิโครงการและบรหิารจัดการ

ประเมนิโครงการในการบรหิารทางการศกึษา 

 6. มคีวามรูแ้ละความสามารถในการประยุกตแ์นวคดิและหลักการการวดัและประเมนิเพือ่การพัฒนา  

  คณุภาพการศกึษา 

 7. สามารถปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวจัิยการบรหิารการศกึษา กระบวนการวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพทางการบรหิาร

การศกึษา ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาเกีย่วกับ การก าหนดปัญหาเพือ่การวจัิย การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งการเขยีน

โครงการวจิัย การก าหนดวัตถปุระสงค ์การตัง้สมมตฐิาน การเลอืกกลุม่ตัวอยา่ง การสรา้งเครือ่งมอื การเก็บรวบรวม

และการวเิคราะหข์อ้มลู การสรุปผลและการเขยีนรายงานการวจิัย และการเสนอผลการวจิัย ประเภทการวจิัยทางการ

บรหิารการศกึษาและทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ครอบคลุมเนื้อหาเกีย่วกับ การวจัิยเชงินโยบาย การวจัิยสถาบัน การวจัิยเชงิ

อนาคต การวจัิยปฏบิัตกิารแบบมสีว่นร่วม การประเมนิและบรหิารจัดการประเมนิโครงการ การวัดและประเมนิเพื่อ

การบรหิารการศกึษา การประเมนิและวพิากษ์คณุภาพงานวจัิยทางการบรหิารการศกึษา และการประยุกตห์ลักการ

และระเบยีบวธิวีจัิยเพื่อวจัิยและพัฒนาคุณภาพการศกึษา พัฒนาวชิาชพี และความเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี รวมทัง้

การมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการวจิัย 

 

23722 การบรหิารวชิาการและทรพัยากรการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Academic and Educational Resources Administration  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎ ีหลักการและแนวคดิการบรหิารงานวชิาการ การพัฒนาหลักสตูร

และบรหิารการจัดการเรยีนการสอนในแนวทางใหมไ่ด ้

 2. มีความรูค้วามสามารถในการประเมนิ ปรับปรุงการบรหิารหลักสูตรและน าผลการประเมนิมาใชใ้น  

การพัฒนาผูเ้รยีน 

 3. มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดการเรยีนรูแ้ละสง่เสรมิการจัดการเรยีนรู ้

 4. มคีวามรูค้วามสามารถบรหิารจัดการใหเ้กดิการพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน และการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีน 

 5. มคีวามรูค้วามสามารถในการสง่เสรมิวนัิย คณุธรรม จรยิธรรมและความสามัคคขีองผูเ้รยีน 

 6. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ หลกัการของการบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา  

 7. มคีวามรูค้วามสามารถในการระดมทรัพยากรเพือ่การศกึษา ก าหนดวธิกีารจัดสรรทรัพยากรการศกึษา 

และควบคมุ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลการใชท้รัพยากรการศกึษา 

 8. มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารแหลง่เรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้มเพือ่สง่เสรมิการจัดการเรยีนรู ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎ ีหลักการและแนวคดิเกีย่วกับกระบวนการและเทคนิคการบรหิารวชิาการเพื่อคุณภาพและความ

เป็นเลศิ ความเป็นภาวะผูน้ าทางวชิาการ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศกึษา การประเมินหลักสูตร 

การจัดการเรยีนการสอนและการสอนเสรมิเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 การจัดการความรู ้การวัดและประเมนิผล

การเรียนรู ้การบรหิารกจิกรรมเสริมหลักสูตรและกจิกรรมนักเรียน การดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน การนิเทศเพื่อการ

พัฒนาครู การนิเทศการศกึษา หลักการ แนวคดิและเทคนิคของการบรหิารทรัพยากรทางการศกึษา การบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล การบรหิารงานธุรการ การเงนิ พัสดแุละอาคารสถานที ่นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การบริหารและการเรียนรู ้การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การก าหนดวธิีการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา 

การควบคุม ก ากับ ตดิตามและประเมนิผลการใชท้รัพยากรการศกึษา การบรหิารแหลง่เรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้มเพื่อ

สง่เสรมิการจัดการเรยีนรู ้

 

23723 นโยบาย การวางแผน และการพฒันาคณุภาพการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Policies, Planning and Quality Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ และกระบวนการพัฒนานโยบายการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามสามารถในการก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ ์และสามารถประยุกตน์โยบายและแผน

ไปสูก่ารปฏบิตัไิดส้อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ารทางการศกึษา  

 3. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มูล การเปลีย่นแปลงของโลกทีม่ผีลกระทบตอ่นโยบายและ

การวางแผนการศกึษา 

 4. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ภาวะทางสงัคม คาดการณ์อนาคต การก าหนด

วสิยัทศัน ์การจัดท าและบรหิารแผนกลยุทธเ์พือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 5. มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง ก ากับตดิตามการประกนัคณุภาพ และ

น าผลการประกนัคณุภาพไปพัฒนาการศกึษาและสถานศกึษา 

 6. มีความรูค้วามสามารถในการก ากับตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพการจัดการศกึษาตาม

นโยบายและแผนการศกึษา และน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงนโยบาย การวางแผน และโครงการ

พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และกระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การก ากับ 

ตรวจสอบ ประเมนิและปรับปรุงนโยบายการศกึษา การวเิคราะหข์อ้มูลการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษที ่21 

ทางดา้นบรบิททางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม คา่นยิม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบ

ตอ่นโยบายและแผนการศกึษา การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ภาวะทางสังคมและคาดการณ์อนาคตดา้นการศกึษา

ของชาต ิภูมภิาค ทอ้งถิน่และสถานศกึษา การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์ารทางการศกึษาเพือ่ก าหนดวสิยัทัศน์

ทางการศึกษา การจัดท าและบริหารแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาตามกรอบภารกจิขององค์กรทางการศึกษา 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา การวางแผนเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการบรหิารทางการศกึษา 

หลักและกระบวนการในการประกันคณุภาพการศกึษา ระบบประกันคณุภาพภายในและภายนอก การก ากับตดิตาม

การประกนัคณุภาพการศกึษา การก ากับ ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพการจัดการศกึษา และการน าผลการประเมนิ

ไปปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 
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23727 การพฒันาระบบการจดัการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Learning Management System  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎีการเรียนรู ้หลักการและแนวคดิเกีย่วกับการเรียนรู ้ระบบการเรียนรู ้

หลกัสตูรการเรยีนการสอน และการนเิทศการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการพัฒนาระบบการจัดการเรยีนรู ้ระบบการนิเทศการเรยีนการสอน และการวัด

และประเมนิผลการจัดการเรยีนรู ้

 3. มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารจัดการระบบ การจัดการเรยีนรูใ้นองคก์รทางการศกึษา 

 4. มีความสามารถในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู ้หลักการและแนวคิด      

การพัฒนาระบบการจัดการเรยีนรู ้การพัฒนาหลักสตูร การเรยีนการสอน การนเิทศ การวัดและประเมนิผล

การจัดการเรยีนรู ้และการจัดการความรูไ้ปใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่และสถานศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎกีารเรยีนรู ้หลักการ และแนวคดิเกีย่วกับการเรยีนรู ้ทฤษฎพัีฒนาการ ทฤษฎกีารเรียนการสอน 

องคป์ระกอบของการเรยีนการสอน หลักและกระบวนการวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบการเรยีนรู ้การประยุกตห์ลักการ 

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้หลักการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับหลักสตูร หลกัและกระบวนการวเิคราะหแ์ละพัฒนาหลกัสตูรให ้

เหมาะสมกับสภาพทอ้งถิน่ แนวคดิ หลักการ และทฤษฎเีกีย่วกับการนิเทศการศกึษา การนิเทศการเรียนการสอน 

หลักและกระบวนการวดัผลและประเมนิผลการจัดการเรยีนรู ้การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยุกตท์ฤษฎกีารเรยีนรู ้

หลักการและแนวคดิเกีย่วกับการเรียนรู ้ระบบการเรียนรูเ้พื่อการบรหิารวชิาการ การจัดการความรูแ้ละการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัสถานศกึษา ทอ้งถิน่ และสงัคม 

 

23728 นวตักรรมการบรหิารการศกึษาและภาวะผูน้ า (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation in Educational Administration and Leadership 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและภาวะผูน้ าที่สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้น        

การบริหารการศึกษาได ้ทัง้นวัตกรรมการบริหารองค์การ นวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียน      

การสอน และนวตักรรมภาวะผูน้ า 

 2. สามารถประยุกตใ์ชน้วัตกรรมต่างๆ เพื่อการบรหิารการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเหมาะสม

กบัสภาพการณ์ 

 3. สามารถออกแบบนวตักรรมเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษาไดอ้ย่างย่ังยนื 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นวตักรรมการบรหิารและภาวะผูน้ าทีน่ ามาประยกุตใ์ชเ้พือ่การบรกิารศกึษา ไดแ้ก ่นวตักรรมการบรหิารองคก์าร 

นวตักรรมการบรหิารการจัดการเรยีนการสอน และนวตักรรมภาวะผูน้ า ซึง่ประกอบดว้ย หลกัการและแนวคดิเกีย่วกับ

นวัตกรรมการบรหิารการศกึษาและภาวะผูน้ า องคก์ารแห่งการเรียนรู ้นวัตกรรมเพื่อการบรหิารส านักงาน ผลลัพธ์

องคก์าร และกระบวนการบรหิารองคก์ารโดยรวม ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเพือ่พัฒนาการศกึษา การบรหิารการ

เรียนรูแ้ละจติตปัญญา การสอนแนะเพื่อการบรหิารการจัดการเรยีนการสอน การบรหิารจัดการชัน้เรยีนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษาในศตวรรษที ่21 การศกึษาทางเลอืก ภาวะผูน้ าเชงิวสิัยทัศน์ ภาวะผูน้ าเชงิกลยุทธ ์ภาวะผูน้ า

ทางวชิาการ ภาวะผูน้ าเชงินวตักรรม และการพัฒนานวตักรรมการบรหิารการศกึษาเพือ่ความย่ังยนื 

 



27 

23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีเพือ่การบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Information Systems and Technologies for Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับแนวคดิและหลักการดา้นสารสนเทศ และระบบสารสนเทศในองคก์าร

ทางการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับแนวคดิ หลกัการ องคป์ระกอบ และแนวทางจัดเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในองคก์ารทางการศกึษา 

 3. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบเทคโนโลยเีพือ่การบรหิารการศกึษา 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นนโยบาย แผน และกลยุทธเ์พื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยเีพือ่การบรหิาร

การศกึษาสูก่ารปฏบิตักิารในองคก์ารทางการศกึษา 

 5. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกตใ์ชเ้พื่อ

สง่เสรมิการจัดการเรยีนรู ้มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการจัดและการบรหิารส านักงานสมัยใหม ่

 6. มีความรูค้วามสามารถดา้นความเสีย่ง ความมั่นคงปลอดภัย จริยธรรม และความรับผิดชอบดา้น

เทคโนโลยแีละสารสนเทศในการบรหิารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการดา้นสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ แนวคดิ หลักการ องค์ประกอบ และแนวทาง 

การใชเ้ทคโนโลย ีระบบเทคโนโลยเีพือ่การจัดการศกึษาและการเรยีนรู ้นโยบาย แผน และกลยุทธเ์พือ่การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติการในองค์การทางการศึกษา หลักการและแนวทาง 

จัดเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใชเ้พื่อส่งเสรมิการจัด 

การเรยีนรู ้ความเสีย่ง ความมั่นคงปลอดภัย จรยิธรรม และความรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศในการ

บรหิารการศกึษา 

 

23787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (บรหิารการศกึษา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Educational Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูแ้ละทักษะในการน าทฤษฎ ีแนวคดิและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษา 

วเิคราะห ์และวจิัยปัญหาทางการบริหารการศกึษาในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคัญตอ่การพัฒนา

การศกึษาและ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 2. ฝึกทกัษะกระบวนการคดิไตร่ตรอง สรา้งสรรค ์และมเีหตผุลในการศกึษาคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้

 3. มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการศกึษาคน้ควา้และอา้งองิทางวชิาการ 

 4. สามารถน าเสนอผลงานทางวชิาการดว้ยวาจาและสือ่ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์หรอืวจัิย การเขยีนและเสนอโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

การวเิคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องที่จะท าการศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห์ หรือวจิัย การเก็บรวบรวมและ

วเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์หรอืวจัิย 
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23788 วทิยานพินธ ์(บรหิารการศกึษา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Educational Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและ 

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

23796 การพฒันาทกัษะและประสบการณว์ชิาชพีส าหรบัผูน้ าทางการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Skill Development and Professional Experiences for Educational Leaders 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มอีดุมการณ์ของผูบ้รหิารและแนวทางการพัฒนาเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี 

 2. มคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะการเป็นผูน้ าในองคก์ารทางการศกึษา 

 3. สามารถและทักษะในการบรหิารหลักสตูร กจิการนักเรยีน ระบบการนิเทศ การประเมนิผลและการพัฒนา

คณุภาพการศกึษา 

 4. สามารถในการเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละการท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ 

 5. สามารถปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีมจีติส านึกสาธารณะและเสยีสละใหส้ังคม และปฏบิัตตินตาม

จรรยาบรรณของวชิาชพี 

 6. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการฝึกปฏบิัตกิารวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูบ้รหิารการศกึษาและ

สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเสรมิสรา้งพัฒนาจติวญิญาณและอดุมการณ์ของผูบ้รหิาร แนวทางการพัฒนาความเป็นผูบ้รหิารมอือาชพี 

การพัฒนาวสิัยทัศน์ในการจัดการศกึษา ภาวะผูน้ าทางการศกึษา การจัดองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เทคโนโลยแีละการสือ่สารการศกึษา การเสรมิสรา้งและพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจทางการศกึษา 

การบริหารกิจการนักเรียน หลักสูตร ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา การพัฒนาบุคลกิภาพและเจตคตทิี่ดใีนการเป็นผูน้ าทางการศกึษา ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อน

ร่วมงาน การฝึกและพัฒนาทักษะการบรหิารจัดการเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษาในองคก์ารทางการศกึษา การสรา้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชุมชนและทอ้งถิ่น การบริหารงานระบบเครือข่าย การเสรมิสรา้งคุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณของวชิาชพีตามขอ้ก าหนดของครุุสภา และการฝึกปฏบิัตกิารวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษา

และผูบ้รหิารการศกึษา 

 

25711 แนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts of Guidance and Theories in Psychological Counseling  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาไปใชใ้นการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาเพื่อการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา แนวคดิทางการแนะแนว 

ทฤษฎกีารปรกึษาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การปรกึษา

ครอบครัว การปรกึษารายบคุคล การปรกึษากลุม่ และทกัษะการปรกึษาแบบจลุภาค 

 

25712 การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระเบยีบวธิกีารวจิัย และการวจิัยประเภทตา่งๆ  

 2. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถประเมนิคุณภาพงานวจิัยดา้นการแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยาได ้

 3. เพื่อใหม้จีรรยาบรรณของนักวจัิย และสามารถท าการวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา

ไดต้ามมาตรฐานทางวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิกีารวจัิยทางการศกึษา การคน้ควา้วรรณกรรมเพือ่การวจัิยทางการศกึษา การวางแผนการวจัิย

และการรวบรวมขอ้มูล ระเบยีบวธิทีางสถติเิพือ่การวจัิย การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิยเชงิคุณภาพ 

จรรยาบรรณของนักวจัิย แนวคดิเกีย่วกับการวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจัิยเกีย่วกับ

การศกึษาและรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบคุคล การวจัิยเกีย่วกับบรกิารสนเทศ การวจัิยเกีย่วกับบรกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การวจิัยเกีย่วกับการบริการจัดวางตัวบุคคล การวจิัยเกีย่วกับการบรกิารตดิตามและประเมินผลการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจัิยเกีย่วกับเครื่องมือและกจิกรรมส าหรับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  

และการวจัิยเกีย่วกบัการบรหิาร การบรกิาร และวชิาการดา้นงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 

25713 การสมัมนาทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถตดิตาม ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วพิากษ์ และสงัเคราะหปั์ญหาทางสงัคม การศกึษา

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา จากสภาพปัจจบุนัและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เพื่อใหส้ามารถเพิ่มพูนความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรมและแนวคดิใหม่ๆ ตลอดจนแนวโนม้

ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

3. เพื่อใหส้ามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรือแกปั้ญหาและสามารถหาองคค์วามรูใ้หม่ 

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การตดิตาม ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วพิากษ์ และสงัเคราะหปั์ญหาตา่งๆ ทางสงัคม การศกึษา การแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยาจากสภาพปัจจุบัน และวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง นวัตกรรมและแนวคดิใหม่ๆ ตลอดจน

แนวโนม้ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การก าหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรือแกปั้ญหา และ

สามารถหาองคค์วามรูใ้หมท่างการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 

25714 การพฒันาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวทิยาไป

ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยาไป

ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการเบือ้งตน้และแนวคดิในการพัฒนาเครื่องมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานดา้นการศกึษา เครื่องมือมาตรฐานดา้นอาชพี เครื่องมือ

มาตรฐานดา้นสว่นตัวและสงัคม เครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีส่ามารถสรา้งขึน้ใชไ้ดเ้อง

และหลักการสรา้ง การพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา กจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  

ดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี และดา้นสว่นตวัและสงัคม นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรม

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การหาประสทิธภิาพ การประเมนิคณุภาพ วธิกีารใชแ้ละการรายงานผลการใช ้

เครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีไ่ดพั้ฒนาขึน้ 

 

25715 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and Counseling in Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้น 

  การสง่เสรมิพัฒนา ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาของบคุลากรในองคก์ร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวจัิย นวตักรรม และแนวโนม้ของการแนะแนวและการปรกึษาเชงิ

จติวทิยาในองคก์ร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร จติวทิยาส าหรับการแนะแนวและการ

ปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร การบรหิาร

จัดการงานแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวทิยาในองค์กร การสื่อสารและการสรา้งทีมงาน การเจรจาต่อรอง 

การขจัดความขัดแยง้ การสรา้งขวัญและแรงจูงใจ การปรับพฤตกิรรมบุคคลในองคก์ร การส่งเสริมสุขภาวะของ

บคุลากรในองคก์ร การแนะแนวในองคก์ร การปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร คณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลใน

องคก์ร การวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร เครือ่งมอืทางจติวทิยาเพือ่การแนะแนวและ

การปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร นวตักรรมและแนวโนม้การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร 

 

25794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Guidance and Psychological Counseling) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้ทีักษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีไ่ดจ้ากการศกึษาชดุวชิาตา่งๆ และประสบการณ์ที่

เกีย่วขอ้ง มาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ในหัวขอ้ทีเ่ป็น

ประเด็นส าคญัตอ่การพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิยทีเ่ป็นประเด็นส าคัญตอ่การพัฒนาการแนะแนว

และการปรึกษาเชงิจิตวทิยา และ/หรือหัวขอ้ที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ การเขียนโครงการ การสังเคราะห์

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

 Thesis (Guidance and Psychological Counseling) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและ 

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

25796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่สรา้งเสรมิใหม้บีคุลกิภาพของการเป็นนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาทีด่ ี

 2. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ า การบรหิารงานการจัดศนูย ์การประสานงานและการสรา้งเครอืขา่ย

ทางวชิาการ และการประกนัคณุภาพในวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 3. เพือ่พัฒนาทกัษะในการใหบ้รกิารปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบรายบคุคล แบบกลุม่ และการใหบ้รกิาร 

  ปรกึษาครอบครัว 

 4. เพือ่สง่เสรมิใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าเจตคต ิจรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีของนักแนะแนว 

  ไปใชใ้นวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไดอ้ย่างเหมาะสม 

 6. เพือ่เสรมิสรา้งใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีนและการเผยแพร่บทความ นวตักรรมและ 

  แนวโนม้ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 7. เพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์และพัฒนาวสิยัทศัน์ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วสิยัทัศน์ของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา การบรหิารงานการจัดศนูยข์องงานแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา การประสานงานและการสรา้งเครอืข่ายของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การประกันคุณภาพของงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การสง่เสรมิเจตคต ิจรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี

ของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา การคดิวเิคราะหแ์ละทักษะการแกปั้ญหา การพัฒนาบุคลกิภาพ
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ของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างาน

ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาภาวะผูน้ าของนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษา เชงิจติวทิยา การใหบ้รกิารปรกึษา 

เชงิจติวทิยาเป็นรายบคุคล การใหบ้รกิารปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็นกลุม่ การใหบ้รกิารปรกึษาครอบครัว การเขยีนและ

การเผยแพร่บทความ นวตักรรมและแนวโนม้ทางการแนะแนวและ การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 

26707 ปรชัญาและหลกัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มีความรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิ หลักการ ปรัชญา ความเชือ่ ตลอดจนทฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกับ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 2. สามารถวเิคราะห์ววิัฒนาการของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และเขา้ใจใน

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 3. สามารถวเิคราะหแ์ละคัดกรองขมู้ลจากบรบิททางสงัคม ความเชือ่ทีม่ผีลเกีย่วกับการพัฒนาประเทศ

ในดา้นการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิ และความเชือ่เกีย่วกับการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย และการศกึษา

ทางเลือกของไทยและต่างประเทศ หลักการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พัฒนาการของ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัของไทยและตา่งประเทศ  

 แนวคดิการจัดการศกึษาในประเทศไทย ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม 

วฒันธรรม การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยักับการพัฒนาประเทศ  การวเิคราะหเ์พือ่การประยุกตใ์ช ้

ปรัชญาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 

26708 การวจิยัเพือ่พฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Research for Nonformal and Informal Education Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ การวจัิยประเภทต่างๆ และประยุกตใ์ชก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยัเพือ่พัฒนาและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

 2. สามารถวางแผนออกแบบการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 3. สามารถด าเนนิการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 4. สามารถน าผลการวจัิยไปใชใ้นการพัฒนางานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับสถติแิละการวจัิย การวจัิยทางสงัคมศาสตร ์การวจัิยทางการศกึษา การพัฒนาโครงการวจัิย 

การวเิคราะหโ์ครงการวจัิย แผนและแนวคดิการวจัิยทีเ่หมาะสมกับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิมนุษยวทิยา การวจัิยเชงิปฏบิัต ิการวจัิยเชงิพัฒนา กรณีศกึษาการวจิัยและพัฒนา

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การด าเนนิการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

การประยุกต์ใชก้ารวจัิยทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู ้

ตลอดชวีติและสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

 

26709 สมัมนาการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Seminars on Nonformal and Informal Education Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาสาระ หลักการและทฤษฎทีีส่ าคัญเกีย่วกับการบรหิารจัดการการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 2. สามารถประยุกต์หลักการ แนวคดิในการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัย ศกึษา คน้ควา้ พัฒนาทางวชิาการหรอืการปฏบิตัทิางวชิาชพีโดยการ บรูณาการความรูเ้ดมิ

และความรูปั้จจุบันอย่างสรา้งสรรคด์ว้ยความรับผดิชอบและร่วมมอืกับผูอ้ ืน่เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

โดยแสดงความเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสม ยดึมั่นตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม 

 3. สามารถบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยใหส้อดคลอ้งกับบรบิทดว้ย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลอย่างรอบคอบ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สารอย่างมีประสทิธภิาพ

เหมาะกบักลุม่บคุคลตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบการศกึษาตามอัธยาศัย การวางแผนจุลภาค การวเิคราะห์

สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนบนพื้นฐานหลักการ ทฤษฎีและการวจัิย การศกึษาคน้ควา้  

การพัฒนาการบรหิารจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การพัฒนาโครงการการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัย การวเิคราะหแ์ผน การวเิคราะหโ์ครงการ การพัฒนาความคดิใหม่ๆ จากการบูรณาการ

ความคิดเดมิและความคดิปัจจุบัน การบริหารงานการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การนิเทศ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การตดิตามและประเมนิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย การตดิตามและประเมนิโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 การมภีาวะผูน้ า การสง่เสรมิการปฏบิัตติามหลักคณุธรรม จรยิธรรมในการท างานและการสมัพันธช์มุชน 

การมคีวามรับผดิชอบและร่วมมอืกับผูอ้ ืน่และการประกนัคณุภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 

26710 การเรยีนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาสือ่การศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 Instruction, Training, Media Development in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาหลักสตูรการศกึษานอกระบบ 

 2. สามารถวเิคราะห ์วางแผนการเรยีนการสอน การฝึกอบรม และพัฒนาสือ่ส าหรับงานการศกึษานอกระบบ 
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 3. สามารถวเิคราะหแ์ละประยุกตใ์ชแ้นวคดิ หลักการการศกึษานอกระบบเพื่อพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 

การฝึกอบรม และการใชส้ือ่ในงานการศกึษานอกระบบ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการพัฒนาหลกัสตูรการศกึษานอกระบบ หลักสตูรทอ้งถิน่ หลักการ ทฤษฎแีละจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการเรียนการสอนการศกึษานอกระบบ การเรียนการสอนผูใ้หญ่ หลักการ แนวคดิ เทคนิคการจัดและบรหิาร 

การฝึกอบรม กลุม่สมัพันธ ์หลกัการพัฒนาและประยุกตใ์ชส้ือ่การศกึษานอกระบบ และแหลง่การเรยีนรูภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่ 

 

26711 สมัมนาปัญหาและประเด็นในการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Seminars on Current Problems and Issues in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถตดิตาม วเิคราะหส์ภาพปัญหาในปัจจบุันทีเ่กีย่วกบังานการศกึษานอกระบบ บนหลักการและ

ทฤษฎทีีส่ าคญัในเนือ้หาวชิาอย่างเป็นระบบและทนัสมัย 

 2. สามารถประยุกตแ์นวคดิ หลักการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในการตดิตามและ

วเิคราะหส์ภาพปัจจบุนัและแนวโนม้ของงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 3. สามารถสบืคน้ รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ ศกึษาวเิคราะหแ์ละสรุปประเด็นตา่งๆเพือ่น ามาแลกเปลีย่น

ความคดิเห็น น าเสนอประเด็น และความรูใ้นการพัฒนาและเสนอแนวทางเพือ่ก าหนดแนวโนม้ของ

สภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย จากบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปัญหาและประเด็นในการศกึษานอกระบบ หลักการและกระบวนการในการวเิคราะหปั์ญหาและประเด็นต่างๆ 

กลุ่มทางสังคม การเมอืง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมทีม่ผีลต่อการจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบตา่งๆ ปัญหาและประเด็นในการส ารวจกลุม่เป้าหมาย ความตอ้งการและสภาพปัญหา

ของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาหลักสูตรทอ้งถิ่น การพัฒนาสื่อ การจัดหาทรัพยากร การบริหารควบคุมติดตาม  

การด าเนนิงาน การประเมนิผลการด าเนนิงาน การประสานสมัพันธใ์นการด าเนนิงานและการจัดสรรทรัพยากร 

 

26712 สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Research Seminars in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถตดิตาม วเิคราะหส์ภาพปัจจบุันและประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับการวจัิยการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั 

 2. ประยกุตแ์นวคดิหลกัการในการวเิคราะหง์านวจิัยและสามารถออกแบบงานวจิัย 

 3. แลกเปลีย่นความคดิเห็นและความรูใ้นการวจัิยเกีย่วกับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะหแ์ละวพิากษ์งานวจิัย แนวคดิ รูปแบบ เคา้โครง การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล ผลการวจิัย 

และความเป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ชผ้ลงานของงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับองคป์ระกอบตา่งๆของการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศัย การรูจั้กวางแผนการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
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26794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Nonformal and Informal Education) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหนั้กศกึษามทีกัษะในการน าแนวคดิทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษา

วเิคราะห ์คน้ควา้หรอืวจัิย ปัญหาทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นหรือ

ปัญหาส าคญั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลือกศกึษาคน้ควา้อย่างมีระบบในหัวขอ้ใดหัวขอ้หนึ่ง ที่เกี่ยวขอ้งกับการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย โดยใหนั้กศกึษาท าการศกึษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา แลว้น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการการศกึษาคน้ควา้

อสิระในรูปของบทความและรายงาน 

 

26795 วทิยานพินธ ์(การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Nonformal and Informal Education) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. เสามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ ทั ้งการวจัิยเชงิปริมาณ  

และเชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

26796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 Graduate Professional Experience in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิทีไ่ดรั้บจากการถา่ยทอด โดยระบบการสอนทางไกล 

 2. พัฒนาใหม้ีบุคลกิภาพที่เหมาะสม มีทัศนคตทิี่ดีต่อการประกอบอาชพีการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั 
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 3. สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 4. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการท างานเป็นหมูค่ณะ 

 5. พัฒนาทักษะแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพในฐานะผูน้ าทางดา้นการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั 

 6. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหป์ระเด็นส าคญัของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิาร  

การแลกเปลีย่นทัศนะและประสบการณ์สนามในการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  

การวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบ การวางแผน การจัดกจิกรรมการพัฒนา การบรหิาร การควบคมุ การนเิทศ ตดิตามผล 

การวัดและประเมนิผลการศกึษานอกระบบ การพัฒนาบุคลกิภาพและเจตคตใิหเ้หมาะสมตอ่การเป็นนักการศกึษา

นอกระบบ การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหา

ทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย รวมทัง้การเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีที่

เหมาะสมส าหรับนักการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัการศกึษาดงูาน 

 

27702 การวจิยัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสังเคราะห์แนวคดิและทฤษฎดีา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาที่

สนใจส าหรับการวจัิย 

 2. เพือ่ใหก้ าหนดปัญหาการวจิัยและรายละเอยีดของปัญหาทางการวจิัย 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามรถออกแบบการวจัิย พัฒนาเครือ่งมอืการวจัิยอย่างมคีุณภาพ และด าเนินการวจัิย

ดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจัิย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถเผยแพร่และประยกุตง์านวจัิยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวจัิยเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา ปัญหาการวจัิย วรรณกรรมการออกแบบการวจัิยซึง่

ครอบคลมุประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนาและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืการวจิัย สถติิ

เพื่อการวจัิย การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง และการวจัิยเชงิคุณภาพและการประเมนิโครงการวจัิย 

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวิจัยดา้นการจัดระบบและการออกแบบทางการศึกษา การวิจัย 

ดา้นพฤตกิรรมและวธิกีารทางการศกึษา การวจัิยดา้นสือ่สารการศกึษา การวจัิยดา้นสภาพแวดลอ้มและการจัดการ

ทางการศกึษา และการวจัิยดา้นการประเมนิทางการศกึษา และการเผยแพร่และการประยุกตง์านวจัิยเทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษา 
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27703 การจดัระบบทางการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Systems Approach in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิของระบบและการจัดระบบทางการศกึษา และขัน้ตอนการจัด 

ระบบทางการศกึษาครอบคลมุการวเิคราะห ์การสงัเคราะหส์รา้งแบบจ าลอง และทดสอบระบบ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดระบบในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน อัธยาศัย  

และสงัคมขา่วสาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดระบบสือ่สารการศกึษาและการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบทางการศกึษาได ้

 5. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบระบบการเรยีนการสอน และระบบการฝึกอบรม และออกแบบศนูยค์วามรูแ้ละ

ทรัพยากรทางการศกึษาได ้

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการบรหิารและควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพร่ระบบทางการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบและการจัดระบบ การวเิคราะหร์ะบบทางการศกึษา การสังเคราะห์ระบบทางการศกึษา การสรา้ง

แบบจ าลองระบบทางการศกึษา การทดสอบระบบทางการศกึษา การจัดระบบการศกึษาในระบบโรงเรยีน การจัด 

ระบบการศกึษานอกระบบโรงเรยีน การจัดระบบการศกึษาอธัยาศยั และการจัดระบบทางการศกึษายคุสงัคมขา่วสาร 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรม การออกแบบศูนย์ความรูแ้ละทรัพยากร

ทางการศกึษา การจัดระบบสือ่การศกึษา และการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา รายกรณีการจัดระบบทางการศกึษา 

การบรหิารและการควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพร่ระบบทางการศกึษา 

 

27704 สมัมนาทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการสมัมนาทางวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎแีละผลการวจิัยขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 3. เพือ่ใหร้วบรวมวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่น าสูก่ารวจัิย 

 4. เพือ่ใหจั้ดสมัมนาทางวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การสมัมนาวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา สมัมนาทฤษฎแีละผลการวจิัยดา้นการจัดระบบ

และออกแบบระบบการศกึษา ดา้นพฤตกิรรมทางการศกึษา ดา้นวธิกีารทางการศกึษา ดา้นสือ่สารทางการศกึษา

ส าหรับผูเ้รียน สือ่ส าหรับผูบ้กพร่อง สือ่ส าหรับผูพ้กิาร สือ่ส าหรับผูช้ายชอบ และสือ่ส าหรับผูต้อ้งขัง ดา้นการจัด

สภาพแวดลอ้มทางการศกึษา ดา้นการจัดการทางการศกึษา และดา้นการประเมนิทางการศกึษา 

 

 

 

 

 

 



39 

27705 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication in Human Resource Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

และพัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรยีน ฝึกอบรม การจัดการความรูแ้ละสภาพแวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นแหลง่วทิยบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการศกึษาทางไกล  

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการน าญาณวทิยามาใชใ้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามวถิไีทย 

 6. เพือ่ใหย้กตวัอยา่งของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

พัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเล่าเรยีน ฝึกอบรม และสภาพแวดลอ้ม การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใ์นยุคสงัคมข่าวสารและสงัคมเรยีนรู ้แหลง่วทิยาการเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยสีารสนเทศ

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การศกึษาทางไกลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ญาณวทิยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวถิีไทย กรณีศกึษาการประยุกตเ์ทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษากับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

 

27706 เทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Technology and Communication and Training 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของเทคโนโลยกีารสอนและสือ่สารการสอน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่โสตทัศน์เพือ่การสอน สือ่มวลชนเพื่อการสอน สือ่อเิล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคมเพือ่การสอน และชดุการเรยีน 

 4. เพือ่พัฒนานวตักรรมดา้นสือ่การสอนในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยั 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรมและเลอืกใชว้ธิกีารและสือ่ไดเ้หมาะสม 

 7. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิเทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม 

 8. เพือ่ใหต้ระหนักถงึคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยีการสอนและสือ่สารการสอน ทฤษฎีการเรียนรูแ้ละทฤษฎีการสอน ระบบ 

การสอนร่วมสมัย สือ่โสตทัศน์ สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ชดุการเรยีน นวัตกรรมสือ่การสอน 

ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และตามอัธยาศัย แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม การจัด 

ระบบและออกแบบการฝึกอบรม วธิีการและสือ่สารการฝึกอบรม ศูนย์การฝึกอบรม การประเมนิเทคโนโลยีและ

สือ่สารการสอนและการฝึกอบรม และคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

 

27707 การจดัการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอ านวยการ 

การสือ่สาร การประสานงาน การควบคุม การจัดสรรทรัพยากร การประเมนิและตดิตามผลและการ

รายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึแนวโนม้การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ระบบมติกิารจัดการงานเทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา การวางแผนการจัดการ การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอ านวยการ การสือ่สาร การประสานงาน 

การควบคมุ การจัดสรรทรัพยากร การประเมนิและตดิตามผล การรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา กรณีตัวอย่างการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาระดับทอ้งถิน่ ระดับชาต ิระดับนานาชาต ิ

และแนวโนม้การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 

27708 สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Electronic and Tele-communication Media in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสงัคมยคุสารสนเทศ การสือ่สารอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม

การศกึษา และประเภทของการสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตส์ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมเพื่อการศกึษาในโรงเรียน 

การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 สังคมยุคสารสนเทศกับการศึกษา การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมกับการศึกษา 

โลกดจิติัลกับการศกึษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการศกึษา การสือ่สารไรส้ายกับการศกึษา ประเภทของสือ่

อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา โทรทัศนเ์พือ่การศกึษา วทิยุกระจายเสยีงเพือ่การศกึษา วทิยุโทรทศัน์เพือ่การศกึษา 

ไมโครเวฟและดาวเทยีมเพื่อการศกึษา การประยุกตส์ือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมเพื่อการศกึษา การใชส้ือ่

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

 Independent Study (Educational Technology and communication) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะและประสบการณ์ดา้นการวจิัย และการคน้ควา้นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาทีเ่หมาะสม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าผลงานวจัิยทางดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชป้ระโยชน ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะหว์รรณกรรม

ที่เกี่ยวขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล การเสนอรายงานการวจิัย การวเิคราะห์ผลงานการวจิัย  

การประยกุตผ์ลงานการวจัิยไปเป็นประโยชน์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา เนน้การคน้ควา้ในดา้นการพัฒนา

นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาทีเ่หมาะสม 

 

27795 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Educational Technology and communication) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปริมาณ 

และเชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

27796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นสามัญทัศน์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วชิาชีพ

มหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพือ่พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพ มนุษยสมัพันธ ์ท างานเป็นทมี มภีาวะผูน้ าทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาผลติสือ่สิง่พมิพ์เพื่อการศกึษา ผลติสือ่ภาพเพื่อการศกึษา ผลติสือ่เสยีงเพื่อการศกึษา 

และผลติสือ่ภาพและเสยีงเพือ่การศกึษา 
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 4. เพื่อใหนั้กศกึษาจัดท าโครงการหน่วยจัดตัง้องคก์ร การจัดการองคก์ร และการพัฒนาบุคลากรทาง

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 5. เพือ่เพิม่คณุธรรมและจรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สามัญทัศนเ์กีย่วกับการจัดประสบการณ์วชิาชพีมหาบัณฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การพัฒนา

บคุลกิภาพ มนุษยสมัพันธ ์การท างานเป็นทมี ภาวะผูน้ า และคุณธรรมส าหรับนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

การผลติสื่อเสยีงเพื่อการศึกษา และการผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา การจัดท าโครงการหน่วยงาน

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดตัง้องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดการองคก์รเทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษา และการพัฒนาบคุลากรทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 

29701 สมัมนาหลกัสูตรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Science Curriculum and Instruction  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับทฤษฎหีลักสตูร ทฤษฎกีารสอน ทฤษฎทีางจติวทิยาและปัจจัยทีม่ผีล

ตอ่การพัฒนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน   

2. เพื่อใหส้ามารถอธบิายแนวทางการพัฒนาหลักสตูร การใชแ้ละการบรหิารหลักสตูร การนิเทศการเรยีน

การสอน การวเิคราะห ์ประเมนิและปรับปรุงการเรยีนการสอน 

3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลักการพัฒนาหลักสตูรระดับชาต ิหลักสตูรระดับสถานศกึษา หลักสตูรกลุม่วชิา 

หลกัสตูรส าหรับกลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ด ้

4. เพื่อใหส้ามารถอธบิายหลักการพัฒนาโครงการและกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน การแนะแนว และการบรกิาร

ชว่ยเหลอืผูเ้รยีนในการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

5. เพือ่ใหส้ามารถระบเุป้าหมายและลกัษณะเฉพาะของการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรไ์ด ้

6. เพื่อใหส้ามารถระบแุนวโนม้การพัฒนาและการวจิัยดา้นหลักสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

ในอนาคตได ้

7. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจุบันและปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรู ้

วทิยาศาสตร ์

8. เพื่อใหส้ามารถสบืคน้ตัวอย่างกจิกรรมการเรียนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ ในการจัดการเรียน 

การสอนวทิยาศาสตร ์

9. เพือ่ใหส้ามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูก้จิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูด้า้นการสอนวทิยาศาสตร ์

10. เพือ่ใหส้ามารถสงัเคราะหแ์ละน าเสนอกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูด้า้นการสอนวทิยาศาสตร์

ทีม่คีณุภาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎหีลักสตูร หลักการ และแนวทางการพัฒนาหลักสตูร การใชแ้ละการบรหิารหลักสูตร นิเทศการเรยีน

การสอน การวเิคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระดับชาต ิหลักสูตรระดับสถานศกึษา 

หลักสตูรกลุม่วชิา หลักสตูรส าหรับกลุ่มผูเ้รยีนเฉพาะ การพัฒนาโครงการ และกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน การแนะแนว 

และบรกิารชว่ยเหลอืผูเ้รียน เป้าหมาย ลักษณะเฉพาะ แนวโนม้และการวจัิยในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียน

การสอนวทิยาศาสตร ์กระบวนการสัมมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโนม้ของการพัฒนา 

การเรยีนการสอนและสือ่การเรยีนการสอนทางดา้นวทิยาศาสตร ์

 

29702 หลกัการและทฤษฎกีารศกึษาเกีย่วกบัวชิาชพีครู (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Theories of Education for Teaching Profession 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกบัปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา บรบิททางการศกึษา แ ล ะก า รจั ด

การศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 2. เพื่อใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับจติวทิยาการศกึษา จติวทิยาพัฒนาการ และจติวทิยาแนะแนวและ 

การใหค้ าปรกึษา 

 3. เพื่อใหส้ามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ วสิัยทัศน์และ 

แผนพัฒนาการศกึษา และการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกบัความส าคญัของวชิาชพีครู และพัฒนาการวชิาชพีครู 

 5. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกบับทบาทหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู และความเป็นครูและเจตคตติอ่วชิาชพีครู 

 6. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ความหมายในการเรียนการสอนและ 

การสบืคน้ความรูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 7. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารและแสวงหาความรู ้

 8. เพือ่ใหอ้ธบิายหลกัการจัดการศกึษาทีต่อบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา   

 ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา บรบิททางการศกึษา ดา้นศาสนา เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม แนวคดิ

และกลวธิีการจัดการศกึษาเพื่อเสริมสรา้งการพัฒนาที่ย่ังยืน จิตวทิยาพื้นฐาน จิตวทิยาการศึกษา จิตวทิยา

พัฒนาการ จติวทิยาการแนะแนวและใหค้ าปรกึษา ระบบการจัดการศกึษาของไทยและต่างประเทศ วสิยัทัศน์และ

แผนพัฒนาการศกึษา หลักการ แนวคดิ แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศกึษา การประกันคุณภาพ

การศกึษา ความส าคัญของวชิาชพีครู พัฒนาการวชิาชพีครู คุณลักษณะและมาตรฐานวชิาชพีครู บทบาทหนา้ที ่

ภาระงาน วถิชีวีติครู จติวญิญาณครู ความเป็นครูและเจตคตติอ่วชิาชพีครู กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับครูและวชิาชพีครู 

หลักธรรมาภบิาล และความซือ่สัตยส์จุรติ คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีครู การจัดการความรูเ้กีย่วกับ

วชิาชพีครู การใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ความหมายในการเรียนการสอนและการสบืคน้ความรู ้

การใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู ้หลักการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง 

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และผูเ้รียนทีม่ลีักษณะพเิศษ การบูรณาการการเรียนรูแ้บบเรียนรวม วัฒนธรรมไทย

และวฒันธรรมเพือ่การอยูร่่วมกนัโดยสนัต ิประเด็นและแนวโนม้ทางการศกึษา 
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29703 สารตัถะวทิยวธิแีละธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถอธิบายประวัติ ปรัชญา วัฒนธรรมทางวทิยาศาสตร์ ธรรมชาติและบทบาทของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย  

และลักษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร์ การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การเลอืกใชส้ือ่และแหล่งเรยีนรู ้

การวัดและประเมนิผลการเรียน การสอนวทิยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับผูเ้รียนในระดับต่างๆ รวมถึง

แนวโนม้การพัฒนาหลักสูตรวทิยาศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การวจิัยทาง

หลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นอนาคต 

 2. เพื่อใหส้ามารถออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ที่ส่งเสรมิการพัฒนา

ความรูว้ทิยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์สามารถเลอืกและใช ้

วธิสีอน เทคนคิการสอน ตลอดจนสือ่การสอนและแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ การจัดหอ้งปฏบิัตกิารทาง

วทิยาศาสตร ์การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืในการวัดและประเมนิผลการเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตร์

ของผูเ้รยีน การวจัิยทางหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามตระหนักถงึความส าคญัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สงัคม ความส าคัญของ

การพัฒนาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูม้จีติวทิยาศาสตร ์และเป็นพลเมอืงทีส่ามารถปรับตัวใหเ้หมาะสมกับความ

เปลีย่นแปลงและความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อใหเ้ป็นพลเมืองทีม่คีุณภาพ 

สามารถแกปั้ญหา และด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัต ิปรัชญา วัฒนธรรมทางวทิยาศาสตร์ ธรรมชาตแิละบทบาทของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

การพัฒนาหลักสตูรวทิยาศาสตร ์เป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

การเลอืกใชส้ือ่และแหลง่เรยีนรู ้และการวดัประเมนิผลการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรส์ าหรับผูเ้รยีนระดบัตา่งๆ แนวโนม้

การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การวจิัยทางหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรใ์นอนาคต การออกแบบหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ทีส่ง่เสรมิการพัฒนาความรู ้

วทิยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์วธิีสอน เทคนิคการสอน สือ่การสอนและ

แหล่งเรียนรูท้างวทิยาศาสตร์ การจัดหอ้งปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร์ การสรา้งและใชเ้ครื่องมือในการวัดและ

ประเมนิผลการเรียนการสอนทางวทิยาศาสตร์ การวจิัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร ์

ความส าคญัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สงัคม 

 

29704 สือ่ นวตักรรม และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in Science Learning 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิพืน้ฐานทางดา้นสือ่ เทคโนโลย ีนวัตกรรม สือ่อเิล็กทรอนกิส์

และโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สือ่โสตทัศน์ และการเรียนการสอนผ่าน

เครอืขา่ย ในการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการเลือกใชว้ัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการ การใชโ้ปรแกรม 

คอมพวิเตอร ์การใชโ้ปรแกรมประยุกต ์เพือ่สรา้งและพัฒนานวตักรรมสือ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์



45 

 3. เพื่อใหส้ามารถออกแบบ ผลติและใชชุ้ดการเรียน ชุดฝึกทักษะกระบวนการ ชุดฝึกทักษะปฏิบัต ิ   

การทดลอง ของเล่นและเกม จัดกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ในและนอกหอ้งเรยีนในการจัดการเรยีน

การสอนวทิยาศาสตร ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการสือ่ในการจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์ว้ยวธิสีอนแบบตา่งๆ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถจัดเก็บ ดแูลรักษาและซอ่มบ ารุง สือ่วสัด ุอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์

 7. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นการวจัิยที่เกีย่วขอ้งกับสือ่และนวัตกรรมดา้นการจัดการเรียน   

การสอนวทิยาศาสตร ์

 8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ เครือ่งมอื และนวตักรรมการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

 9. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกับการใชส้ือ่และ

กจิกรรมการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์

 10. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวดัและประเมนิคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

ระดบัประเทศและสากล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับสือ่ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร ์การเลอืกใช ้

วัสดุ อปุกรณ์ เครือ่งมอื กระบวนการ การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์การใชโ้ปรแกรมประยุกต ์เพื่อสรา้งและพัฒนา

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร สือ่โสตทัศน์ การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ชุดการเรียน ชุดฝึกทักษะกระบวนการ ชุดฝึกทักษะ

ปฏบิัตกิารทดลอง สือ่กจิกรรมทางวทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน การบรูณาการสือ่ในการจัดการเรยีนรู ้

วทิยาศาสตร์ดว้ยวิธีสอนแบบต่างๆ การจัดระบบแหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่ อการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร ์การใชข้องเลน่และเกมในการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การจัดเก็บ ดแูลรักษาและซ่อมบ ารุง 

สือ่วสัด ุอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์การวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่และนวตักรรมดา้นการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ การสรา้งและการใชเ้ครื่องมือวัดความรูท้าง

วทิยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทักษะการคดิขัน้สงู ทักษะปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร ์เจตคติ

ทางวทิยาศาสตร์ การวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ระดับประเทศและสากล 

เครือ่งมอืและนวตักรรมทางดา้นการวดัและประเมนิผลทางการเรยีนวทิยาศาสตร์ 

 

29705 การพฒันากจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร  ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Developing Activities to Enhance the Learning Experience in Science Education  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

ส าหรับผูเ้รยีน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์จิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรจ์ากกรณีตัวอย่างทีก่ าหนดให ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายวธิกีารการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ไดอ้ย่าง

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 4. เพื่อใหส้ามารถแสดงผลงานการออกแบบและทดลองใชก้ิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู ้

วทิยาศาสตรใ์หไ้ดผ้ลตามทีต่อ้งการ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ส าห รับผู เ้รียน

นอกเหนือจากการจัดประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลักสตูรปกต ิกจิกรรมทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามเกีย่วขอ้ง

กับการใชท้รัพยากร แหล่งเรียนรู ้และภูมปัิญญาในทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ การท าโครงงานวทิยาศาสตร ์การจัดท าชมรม

วทิยาศาสตร์ ค่ายวทิยาศาสตร์ การจัดท าสือ่และของเล่นทางวทิยาศาสตร์ การฝึกกจิกรรมเสริมทักษะการใช ้

อปุกรณ์และเครือ่งมอืในหอ้งปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร ์การใชก้จิกรรมเสรมิทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

การสรา้งและใชส้ือ่เทคโนโลยสีารสนเทศในการเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และการจัดกจิกรรมใน

ลกัษณะอืน่ๆ ตามความสนใจส าหรับสงัคมในอนาคต 

 

29708 การฝึกปฏบิตัวิชิาชพีครูวทิยาศาสตรร์ะหวา่งเรยีน (1 หนว่ยกติ) 

 Science Teacher Profession Practicum During Class  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีข่องครูในการจัดการเรยีนการสอน 

2. เพื่อใหม้ทีักษะในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้ออกแบบทดสอบ วัดและประเมนิผลผูเ้รียนตาม

จดุประสงคท์ีก่ าหนดใหไ้ด ้

3. เพื่อใหฝึ้กปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ี่ก าหนดใหใ้นสถานการณ์จ าลองและใน

สถานศกึษาได ้

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิัยแกปั้ญหาผูเ้รยีน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สงัเกตการจัดการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและในสถานศกึษา การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้การออกแบบทดสอบ 

ขอ้สอบหรอืเครื่องมอืวัดผล การตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนน และการตัดสนิผลการเรียน การสอบภาคปฏบิัตแิละ

การใหค้ะแนน การวจัิยแกปั้ญหาผูเ้รียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชพี การพัฒนาบุคลกิภาพ มนุษยสัมพันธ ์

ศกึษางานฝ่ายตา่งๆ ในโรงเรยีน แผนงานโครงการ บรบิทของสถานศกึษา การแลกเปลีย่นประสบการณ์ฝึกปฏบิัติ

วชิาชพีระหวา่งเรยีน 

 

29709 การฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู 1 (6 หนว่ยกติ) 

 Teacher Profession Practicum I  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้การเขยีนแผน 

การจัดการเรียนรู ้การจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การบรหิารจัดการชัน้เรียน 

และงานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ ในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

 2. เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิคณุลกัษณ์ความเป็นครูวทิยาศาสตร ์

 3. เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่สรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะและมนุษยสมัพันธใ์นองคก์ร 

สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 5. เพือ่สรา้งเสรมิความสามารถดา้นการปรับตัวใหเ้ขา้กับสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธ์

ทีด่กีบัผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่



47 

 6. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย การรูจ้ักปฏิบัตตินตาม

ระเบยีบขา้ราชการ และกฎระเบยีบของสถานศกึษาทีไ่ปฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

 7. เพือ่ปลกูฝังการมเีจตคตทิีด่ ีและตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครูซึง่เป็นวชิาชพีชัน้สงูและธ ารงไวซ้ึง่

สถาบนัวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลกัสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู ้

การวัดและประเมนิผล และน าผลไปใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีน การแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืแบ่งปันความรูใ้นการสมัมนา

การศกึษา การจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การบรหิารจัดการชัน้เรยีน งานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ  

ทีน่อกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองใหม้ีบุคลกิภาพที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณลักษณ์ 

ความเป็นครูวทิยาศาสตร์ การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและ

มนุษยสัมพันธใ์นองคก์ร การสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู การปรับตัวใหเ้ขา้กับ

สงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชน

ทีส่ถานศกึษาตัง้อยู่ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี การปลูกฝังคุณลักษณ์ดา้นความรับผดิชอบต่อหนา้ที ่

การปฏบิตัตินตามกฎระเบยีบขององคก์ร การมเีจตคตทิีด่แีละตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครู 

 

29710 การฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู 2    (6 หนว่ยกติ) 

 Teacher Profession Practicum II  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้การเขยีนแผน 

การจัดการเรียนรู ้การจัดสภาพแวดลอ้มการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ การบรหิารจัดการชัน้เรียน 

และงานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ ในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

 2. เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิคณุลกัษณ์ความเป็นครูวทิยาศาสตร ์

 3. เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่สง่เสรมิการท าวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

 5. เพื่อสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมนุษยสมัพันธ์

ในองคก์ร สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 6. เพือ่สรา้งเสรมิความสามารถดา้นการปรับตัวใหเ้ขา้กับสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธ์

ทีด่กีบัผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่

 7. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะดา้นความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย การรูจ้ักปฏิบัตตินตาม

ระเบยีบขา้ราชการ และกฎระเบยีบของสถานศกึษาทีไ่ปฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

 8. เพือ่ปลกูฝังการมเีจตคตทิีด่ ีและตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครูซึง่เป็นวชิาชพีชัน้สงูและธ ารงไวซ้ึง่

สถาบนัวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลกัสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู ้

การวัดและประเมนิผล และน าผลไปใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีน การแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืแบ่งปันความรูใ้นการสมัมนา

การศกึษา การจัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การบรหิารจัดการชัน้เรยีน การวจัิยในชัน้เรยีนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน งานในหนา้ที่ครูอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองใหม้ี

บุคลิกภาพที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณลักษณ์ความเป็นครูวทิยาศาสตร์ การสรา้งเสริมมนุษยสัมพันธ์และ
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ความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมนุษยสัมพันธใ์นองคก์ร การสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมใน

ฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู การปรับตัวใหเ้ขา้กับสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับผูเ้รยีนและ

บคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู่ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี 

การปลกูฝังคณุลักษณ์ดา้นความรับผดิชอบตอ่หนา้ที ่การปฏบิัตตินตามกฎระเบยีบขององคก์ร การมเีจตคตทิีด่แีละ

ตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครู 

 

29797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (วทิยาศาสตรศ์กึษา)   (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Science Education)  

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีทักษะในการน าแนวคิด ทฤษฎี และวธิีการที่ศ ึกษาจากชุดวชิาต่างๆ มาใชใ้นการศึกษา 

วเิคราะห ์และการวจิัยปัญหาทางการพัฒนาหลักสตูรและการสอนในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาส าคญัตอ่การพัฒนา

การศกึษาและหรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาส าหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าการวเิคราะหห์รือวจิัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล การเสนอรายงาน

ผลการวเิคราะหห์รอืการรายงานผลการวจิัย 

 

29798  วทิยานพินธ ์(วทิยาศาสตรศ์กึษา)   (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Science Education)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและ 

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่  
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29799 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติวทิยาศาสตรศ์กึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Science Education  

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่เสรมิความรูเ้กีย่วกับเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของครุุสภา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการศกึษาและระเบยีบขอ้บงัคับทีจ่ าเป็นส าหรับครู จรรยาบรรณวชิาชพีครู และการพัฒนาวชิาชพีครู 

2. เพื่อเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการบรหิาร

จัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

3. เพือ่พัฒนาตนใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพี 

4. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการและวชิาชพี 

5. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

6. เพื่อพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชีพ รวมทัง้การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของครุุสภา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษา

และระเบยีบขอ้บังคับทีจ่ าเป็นส าหรับครู จรรยาบรรณวชิาชพีครู และการพัฒนาวชิาชพีครู การวเิคราะห์หลักสตูร

และการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ และการบรหิารจัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ การพัฒนา

ตนเองใหม้ีบุคลกิภาพทีเ่หมาะสม และมีเจตคตทิีด่ตี่อวชิาชพี การส่งเสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการและ

วชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหา

ทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู  
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