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ค�าน�า

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ 

การศกึษาทางไกล ตัง้แต่ปีการศกึษา 2536 โดยใช้วิธกีารท่ีแตกต่างจากการจัดการเรยีนการสอนในระดบั 

บัณฑิตศึกษาท่ัวไป ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกลได้รับการยอมรับว่า  

เป็นระบบท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้บุคลากรประจ�าการได้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และสะดวก การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลจึง 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลกัสตูรบัณฑติศกึษา 3 ระดบั คอื ระดบัปรญิญาเอก เปิดสอน 

2 หลักสูตร คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

แขนงวชิาบรหิารการศกึษา ระดบัปรญิญาโท เปิดสอน 7 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

แขนงวชิาหลกัสตูรและการสอน หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาบรหิารการศกึษา หลกัสตูร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536) หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักสูตรศึกษาศาสตร 

มหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและ

ประเมินผลการศกึษา วชิาเอกการประเมินการศกึษา (ตัง้แต่ปีการศกึษา 2544) และหลกัสตูรศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศกึษา (ตัง้แต่ปีการศกึษา 2557) ระดบัประกาศนยีบัตรบัณฑติ เปิดสอน 

1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2550) หลกัสตูรดังกล่าว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ได้เชิญผูท้รงคณุวุฒท้ัิงภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

มาร่วมด�าเนินการ อันท�าให้งานพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ส�าเร็จด้วยดี

จงึหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า หลกัสตูรระดบับัณฑติศึกษาของสาขาวิชาศกึษาศาสตร์จะสามารถสนอง

ความต้องการของประเทศชาต ิและผูท่ี้ต้องการเพ่ิมพูนวิทยฐานะและแสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการ

ในวิชาชีพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ)

ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ และ

ทักษะ ความช�านาญท่ีเอ้ือและสอดคล้องกบัความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะศกึษาศาสตร์ 

ซ่ึงมีสถานภาพเป็นวิชาชีพช้ันสูง จึงจ�าเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการจัดการศึกษาท้ังใน 

ฐานะครู อาจารย์ นักบริหาร นักวิชาการ นักแนะแนว นักวัดผล และนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ 

การถ่ายทอดเนือ้หาสาระและประสบการณ์เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ดงันัน้ เพ่ือตอบสนองต่อพัฒนาการ

ทางการศึกษา ความต้องการของบุคลากรประจ�าการในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ

การศกึษา สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช จงึได้เปิดสอนหลกัสตูรระดบับัณฑติ

ศึกษาขึ้น

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ท่ีเปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

ระดับปริญญาโท

หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2556) 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (ฉบับ

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่วันท่ี 13 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2559) 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

2.	 วัตถุประสงค์
2.1	 วัตถุประสงค์ทัว่ไป เพ่ือผลติและพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาให้มีความรูค้วามสามารถ

ในวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีความสามารถในการวิจัยและน�าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาวิชาการ วิชาชีพ 

การด�ารงชีวิต การปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนการเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.2	 วัตถุประสงค์เฉพาะ

		 	 v	ระดับปริญญาเอก

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต 

ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

    1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

    2) มีความรู ้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหาร 

การศกึษาและศาสตร์ท่ีเกีย่วข้องเพ่ือพัฒนาความรู ้และการประกอบวชิาชีพในวิชาชีพการบรหิารการศกึษา 

ได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานระดับชาติและสากล

    3) มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์เพื่อ

การบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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    4) มีความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์  ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

สภาพแวดล้อมในการบรหิารการศกึษา รวมท้ังสามารถสือ่สารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

การบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    5) มีความรู ้ความสามารถในการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู ้ใหม่ด้านการบริหาร 

การศึกษาได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

   v	ระดับปริญญาโท

    แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน มีวัตถปุระสงค์เพ่ือผลติมหาบัณฑติด้านหลกัสตูรและ

การสอนให้มีสมรรถภาพ 4 ด้าน คือ ทักษะในการแสวงหาความรู้ ความเป็นมืออาชีพ ความเป็นผู้น�าใน

วิชาชีพ และความเป็นคนที่สมบูรณ์ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

    1) วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีด้านหลักสูตรและการสอนที่เป็นสากล

    2) แสวงหาความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนที่เป็นสากล

เข้ากับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับบริบทด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

    3) ใช้กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการเชิงระบบในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา

นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน

    4) ช้ีน�าความก้าวหน้าทางด้านหลักสูตรและการสอน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ที่ตนค้นพบแก่สมาชิกร่วมวิชาชีพ

    แขนงวิชาบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหาร 

การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

    1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

    2) มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหาร และสามารถประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา

    3) มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์เพื่อ

การบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

    4) มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือใช้ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

    5) มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ ทักษะ

และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา 

    6) มีทักษะในการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการบรหิารการศกึษา
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    แขนงวชิาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวิทยา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลติมหาบัณฑติ

ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

    1) มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพท่ีเหมาะสมส�าหรับการเป็นนักแนะแนวและผู้ให้ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

    2) มีความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน

    3) มีความสามารถในการประยุกต์หลกัการ ความรู ้และประสบการณ์ทางการแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปใช้ในการพัฒนางานแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวิทยาในด้านการบรหิาร 

บริการและวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    4) มีความเป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาด้านการแนะแนวและ

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีความรับผิดชอบท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

    5) มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา อีกทั้งสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

    แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

มหาบัณฑิตด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

    1) มีความรูค้วามเข้าใจในงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ท้ังใน

เชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

    2) มีความรูแ้ละทักษะในการบรหิาร การจดัการ การวางแผน การจดักจิกรรม การส่งเสรมิ 

การเรียนรูต้ลอดจนส่งเสรมิให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั

    3) มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์หลักการการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้ในการจัดการศึกษาในชุมชนได้ สามารถประสานและท�างานกับชุมชนได้ 

และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้

    4) มีทักษะในการวิจัยหรือการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู ้เพ่ือน�าไปพัฒนางาน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

    5) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ใน

การปฏิบัติงานและประสานงานได้เป็นอย่างดี

    6) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ ค้นคว้า และแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้
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    แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้าน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

    1) มีความรูค้วามสามารถท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติในการจดัระบบและออกแบบ

ระบบทางการศึกษา

    2) มีความรู้ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการวิจัยทางเทคโนโลยี 

และสื่อสารการศึกษา

    3) มีความรูค้วามสามารถในการประยุกต์หลกัการ ความรู ้และประสบการณ์ในการเป็น 

ผู้น�าทางการบริหาร วิชาการ และบริการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

    4) มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้งานวิจยั และนวัตกรรมด้าน 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย อีกท้ังสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

    5) เพ่ือสร้างนกัเทคโนโลยีการศกึษาท่ีมีทักษะทางการคดิ มีคณุธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

    วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศกึษา มีวัตถปุระสงค์เพ่ือผลติมหาบัณฑติด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

    1) มีความรูค้วามเข้าใจและเข้าถงึความคดิ หลกัการ และทฤษฎีใหม่ๆ ในวิชาการด้าน 

วิทยาศาสตร์ต่างๆ

    2) มีความรูพ้ื้นฐานวชิาวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน มีทักษะในการอ่าน มีทักษะในการ 

ใช้ความคิด และวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ดี

    3) วเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิและทฤษฎีด้านหลกัสตูรและการสอนวิทยาศาสตร์

    4) แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกช้ันเรียน และบูรณาการองค์ความรู ้

ด้านหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถน�าไป

สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

    5) ใช้กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการเชิงระบบในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา

นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์

    6) ช้ีน�าความก้าวหน้าทางด้านหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติตนเป็น 

แบบอย่าง ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ที่ค้นพบแก่สมาชิกร่วมวิชาชีพ



6
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

		 	 v	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

    ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

    1) มีความรู้พื้นฐานในการประกอบวิชาชีพครู

    2) มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ จัดประสบการณ์ 

และกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

    3) มีความรูค้วามสามารถในการวัดและประเมินผล  รวมท้ังวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรยีน

การสอน

    4) มีคุณลักษณะความเป็นครู มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

3.	คณะกรรมการที่่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรกึษาประจ�าสาขาวชิาศกึษาศาสตร์เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกบั 

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา

ศึกษาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธร กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.สุนทร  สุนันท์ชัย กรรมการ

 7) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ)

 8) เลขานุการคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พินสุวรรณ์)
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4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาด�าเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์ กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์  ศุภวรรณ กรรมการ

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์ กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป กรรมการ

 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก กรรมการ

 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.สุขอรุณ  วงษ์ทิม กรรมการ

 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง กรรมการ

 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พินสุวรรณ์ เลขานุการ

 10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นายสุเทพ  ศรีวรกุล)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร์ เพื่อท�าหน้าที่ด�าเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด�าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ)

 2) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี  จงเจริญ)

 3) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  จ�าปาทอง)

 4) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์)
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 5) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา กรรมการ

  (อาจารย์ ดร.ศศิธร  บัวทอง)

 6) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการแนะแนวและ กรรมการ

  การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (อาจารย์ ดร.จิระสุข  สุขสวัสดิ์)

 7) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและ กรรมการ

  การศึกษาตามอัธยาศัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ)

 8) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์)

 9) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์) 

 10) ผู้แทนกรรมการประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก) 

 11) ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  โตโพธิ์ไทย)

 12) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

6.	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	 6.1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	แขนงวิชาบริหารการศึกษา
กุลชลี  จงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.*  ศษ.บ., ค.ม. (บริหารการศึกษา),

  Ed.D. (Educational Administration)

  University of Wollongong

เก็จกนก  เอื้อวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.*  อ.บ., ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), ค.ด. 

  (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* ค.บ., ค.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.*  กศ.บ., ค.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัตนา  ดวงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.*  ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม.,

  Ed.D. (Educational Administration) 

  Ohio University
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สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร, รองศาสตราจารย์ ดร.* วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

  M.S.Ed. (Educational Administration), 

  Ed.D. (Higher Education Administration)

  The University of Akron

สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.* กศ.บ., วท.ม., Ed.D. (Educational

  Administration) University of Northern  

  Philippines

โสภนา  สุดสมบูรณ์, อาจารย์ ดร.*  บธ.บ., M.B.A., ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

อรรณพ  จีนะวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.*  กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),

  ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

	 6.2	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

ชนิดา  พิทักษ์สฤษดิ์, รองศาสตราจารย์  ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรุณี  หรดาล, รองศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ

  การแนะแนว), M.Ed., Ed.S.,

  Ph.D. (Elementary Education,

  emphasized on Early Childhood Education)

  The University of Akron

วิชาเอกภาษาไทย

ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์  ค.บ. (เกียรตินิยม), 

  ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรรณา  บัวเกิด, รองศาสตราจารย์  ค.บ., ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วิชาเอกคณิตศาสตร์

กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผล),

  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปรีชา  เนาว์เย็นผล, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., กศ.ม. (คณิตศาสตร์),

  กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วินิจ  เทือกทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์),

  กศ.ด. (การวิจัย)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิชาเอกสังคมศึกษา

ดรุณี  จ�าปาทอง, อาจารย์ ดร.  ค.บ., สศ.ม. (สิ่งแวดล้อม),

  M.P.P. (Public Policy) GRIPS,

  Ed.D. (Policy and Practice)

  University of Sydney

สุมนทิพย์  บุญสมบัติ, รองศาสตราจารย์  ศ.บ. (เกียรตินิยม), M.A. (Social Studies)  

  West Verginia University

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประพนธ์  เจียรกูล, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., M.Ed., Ph.D. (Secondary Education) 

  University of Colorado

ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., M.Ed. (TESOL), M.Ed. (Hons.),

  Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania

อารีรักษ์  มีแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น

  ภาษาต่างประเทศ), ค.ด. (หลักสูตรและ

  การสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

เขมณัฎฐ์  มิ่งศิริธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุญชัย  บุญธรรมดิระวุฒิ, รองศาสตราจารย์  วศ.บ., กศ.ม. (อุตสาหกรรมการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เพชรผ่อง  มยูขโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ.บ., ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม),

  วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา

  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม), 

  ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 6.3	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาบริหารการศึกษา
กุลชลี  จงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.*  ศษ.บ., ค.ม. (บริหารการศึกษา),

  Ed.D. (Educational Administration)

  University of Wollongong

เก็จกนก  เอื้อวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.*  อ.บ., ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา),

  ค.ด. (บริหารการศึกษา) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* ค.บ., ค.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.*  กศ.บ., ค.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รัตนา  ดวงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.*  ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม.,

  Ed.D. (Educational Administration)

  Ohio University

สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร, รองศาสตราจารย์ ดร.* วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์),

  M.S.Ed. (Educational Administration),

  Ed.D. (Higher Education Administration)

  The University of Akron
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สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.* กศ.บ., วท.ม.,

  Ed.D. (Educational Administration)

  University of Northern Philippines

อรรณพ  จีนะวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.*  กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),

  ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 6.4	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการแนะแนวและ
	 	 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
จิระสุข  สุขสวัสดิ์, อาจารย์ ดร.*  สส.บ., ศศ.ด. (จิตวิทยา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิธิพัฒน์  เมฆขจร, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ. (เกียรตินิยม),

  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นิรนาท  แสนสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.*  ศศ.บ. (เกียรตินิยม),

  ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา),

  กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วัลภา  สบายยิ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),

  ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),

  วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุขอรุณ  วงษ์ทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร. พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),

  สศ.บ., กศ.ม. (สุขศึกษา),

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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	 6.5	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและ
	 	 การศึกษาตามอัธยาศัย
ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.* กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบ),

  กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คศ.บ., ศศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่), 

  คศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สารีพันธุ์  ศุภวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),

  ค.ด. (การศึกษานอกโรงเรียน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุมาลี  สังข์ศรี, ศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ. (เกียรตินิยม),

  ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),

  Ph.D. (Non-formal Education)

  Monash University

	 6.6	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ	แขนงวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาสนา  ทวีกุลทรัพย์, รองศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),

  ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยบูรพา

สาธิต  วิมลคุณารักษ์, รองศาสตราจารย์   ศศ.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุพัตรา  คูหากาญจน์, รองศาสตราจารย์ ดร.  นศ.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 6.7	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
จุฬารัตน์  ธรรมประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู,

  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดวงเดือน  พินสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), ประกาศนียบัตรบัณฑิต

  วิชาชีพครู, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ

  เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุจินต์  วิศวธีรานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ. (เกียรตินิยม),

  ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),

  Ph.D. (Curriculum and

  Instruction-Science Education)

  University of Minnesota

	 6.8	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., กศ.ม. (การประถมศึกษา),

  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วินิจ  เทือกทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 

  กศ.ด. (การวิจัย)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุวรรณี  ยหะกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาไทย),

   ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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องอาจ  ซึมรัมย์, อาจารย์ ดร.*  คบ., ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), 

  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อมรมาศ  คงธรรม, รองศาสตราจารย์*  ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กันตวรรณ  มีสมสาร, อาจารย์ ดร.  ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),

  ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษ),  

  ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),

  ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กุลชลี  จงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศษ.บ., ค.ม. (บริหารการศึกษา),

  Ed.D. (Educational Administration)

  University of Wollongong 

เก็จกนก  เอื้อวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), 

  ค.ด. (บริหารการศึกษา)    

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., กศ.ม. (การประถมศึกษา), 

  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),    

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิระสุข  สุขสวัสดิ์, อาจารย์ ดร.  สส.บ., ศศ.ด. (จิตวิทยา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬารัตน์  ธรรมประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู,

  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบ), 

  กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตร
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ชนิพรรณ  จาติเสถียร, อาจารย์ ดร.  B.S., M.Ed. (Early Childhood and 

  Elementary Education),

  ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., ค.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดรุณี  จ�าปาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., สศ.ม. (สิ่งแวดล้อม),

  M.P.P. (Public Policy) GRIPS,

  Ed.D. (Policy and Practice)

  University of Sydney

ดวงเดือน  พินสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  วิชาชีพครู, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์), 

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์), 

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นลินี  ณ นคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 

  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิธิพัฒน์  เมฆขจร, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ. (เกียรตินิยม), 

  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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นิรนาท  แสนสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ. (เกียรตินิยม), 

  ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), 

  กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บุญศรี  พรหมมาพันธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร. นศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม., 

  กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., ศศ.ม., กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

เพชรผ่อง  มยูขโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ.บ., ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม),

  วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา

  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม), 

  ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (สถิติการศึกษา), 

  กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

วรางคณา  โตโพธิ์ไทย, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 

  ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัฒนา มัคคสมัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (ประถมศึกษา),  

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัลภา  สบายยิ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

  ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),

  วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วาสนา  ทวีกุลทรัพย์, รองศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), 

  ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยบูรพา
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ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร, รองศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ., M.Ed. (TESOL), M.Ed. (Hons.),

  Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania

สมคิด  พรมจุ้ย, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),    

  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

  M.S.Ed. (Educational Administration), 

  Ed.D. (Higher Education Administration) 

  The University of Akron 

สังวรณ์  งัดกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),  

  Ph.D. (Measurement and Quantitative  

  Methods) Michigan State University

สารีพันธุ์  ศุภวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),  

  ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุขอรุณ  วงษ์ทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร. พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),    

  สศ.บ., กศ.ม. (สุขศึกษา), 

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., วท.ม., Ed.D. (Educational Administration)

  University of Northern Philippines

สุมาลี  สังข์ศรี, ศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ. (เกียรตินิยม), 

  ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),  

  Ph.D. (Non-formal Education) 

  Monash University

สุรีรัตน์  อารีรักษ์กุล  ก้องโลก, อาจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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สุวรรณี  ยหะกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โสภนา  สุดสมบูรณ์, อาจารย์ ดร.  บธ.บ., M.B.A., ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

องอาจ  ซึมรัมย์, อาจารย์ ดร.  ค.บ., ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์),

  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)    

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

อรรณพ  จีนะวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),

  ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรุณี  หรดาล, รองศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา

  และการแนะแนว), M.Ed., Ed.S.,

  Ph.D. (Elementary Education,

  emphasized on Early Childhood Education)

  The University of Akron

อารีรักษ์  มีแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น

  ภาษาต่างประเทศ), ค.ด. (หลักสูตรและ

  การสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทัศนีย์  ชาติไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),

  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์  ค.บ. (เกียรตินิยม),

  ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พัชรี  ผลโยธิน, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., M.S. in Ed., 

  Ph.D. (Early Childhood Development)

  University of Missouri-Columbia

รัตนา  ดวงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม.,

  Ed.D. (Educational Administration)

  Ohio University

ลัดดาวรรณ  ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., กศ.ม. (การแนะแนว),

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วรรณา  บัวเกิด, รองศาสตราจารย์  ค.บ., ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยม), M.Ed., Ed.D.

  (Curriculum and Instruction: Social Studies)   

  The Pennsylvania State University

วินิจ  เทือกทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  อ.บ., วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์), กศ.ด. (การวิจัย)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สุจินต์  วิศวธีรานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.     ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),

  Ph.D. (Curriculum and Instruction-Science

  Education) University of Minnesota 

อภิรักษ์  อนะมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., กศ.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย),  

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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9.	ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา
ประพนธ์  เจียรกูล, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., M.Ed., Ph.D. (Secondary Education) 

  University of Colorado

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัได้เชิญคณาจารย์และผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันการศกึษาและหน่วยงาน 

อ่ืนอีกเป็นจ�านวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง เอกสารคัดสรร/

ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา ซ่ึงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในเอกสารคัดสรร/ 

ประมวลสาระและแนวการศึกษาท่ีท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

10.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 3 ระดับ คือ

10.1	ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ 

 ➤		หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

10.2	ระดับปริญญาโท เปิดสอน 6 หลักสูตร คือ 

 ➤		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย 

   6 วิชาเอก คือ

		 	 v	วิชาเอกปฐมวัยศึกษา v	วิชาเอกสังคมศึกษา

		 	 v	วิชาเอกภาษาไทย v	วิชาเอกภาษาอังกฤษ

		 	 v	วิชาเอกคณิตศาสตร์ v	วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 

 

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ 

  มหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ 
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 ➤		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

 ➤		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 ➤		หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั 

   ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

		 	 v	วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

		 	 v	วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ➤		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 ➤		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 

10.3	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

   แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 

11.	 การรับรองหลักสูตร
ส�านักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใน

ต�าแหน่งท่ี ก.พ. ก�าหนดว่าคุณวฒุดิงักล่าวเป็นคณุสมบัตเิฉพาะส�าหรบัต�าแหน่งได้ในอัตราเงนิเดอืนต่างๆ

12.	 ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1) นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

2) นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศกึษาตามเงือ่นไข

ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงเม่ือผ่านการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จงึจะรบัเข้าเป็น

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร
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13.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
13.1	การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก มรีะยะเวลาศกึษาไม่เกนิ  9 ปีการศกึษา นบัจาก 

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

		 	 หลักสูตร	 แบบ	1.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่ก�าหนด 

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เป็นผู้มีสทิธขิอท�าดุษฎนีพินธ์ เสนอดุษฎีนพินธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสดุท้าย

โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก 

มหาวทิยาลยัและเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได้ และผลงานหรอืส่วนหนึง่ของดษุฎนีพินธ์จะต้องได้รบั 

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ท่ีมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แล้วต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และใน

ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริม

ประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

   หลักสูตร	 แบบ	2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่ก�าหนด 

3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เป็นผู้มีสทิธขิอท�าดุษฎนีพินธ์ เสนอดุษฎีนพินธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสดุท้าย

โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก 

มหาวทิยาลยัและเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟังได้ และผลงานหรอืส่วนหนึง่ของดษุฎนีพินธ์จะต้องได้รบั 

การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ท่ีมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส�าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แล้วต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และใน

ภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริม

ประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 

13.2	การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
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   หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อย 

กว่า 24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรก�าหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์และ

สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิด

ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หรือน�าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน�าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ 

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน

ส�าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ือเข้ารับการสัมมนาเข้ม/เข้มเสริมประสบการณ ์

มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต

   หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกติ ตามท่ีหลกัสตูรก�าหนด โดยได้ระดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอื

เทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรอืปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมท้ังเสนอรายงาน

การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ง 

ของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ และ

ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�าเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการสัมมนาเข้ม/ 

เข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 

13.3	การศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน  

3 ปีการศึกษา นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้น	

ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได ้

3 ชุดวิชา ดังนั้น นักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุไว้ใน 

หลกัสตูรของตน ซ่ึงแต่ละภาคการศึกษาอาจเรยีนครบ 2 ชุดวชิาตามท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนด หรอืเลอืกเรยีน

เพียง 1 ชุดวชิาก็ได้ ส�าหรบัชุดวชิาท่ีเหลอือาจเรยีนภายหลงัโดยวางแผนการศกึษาให้สอดคล้องกบัแนวทาง

การเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ

13.4 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของหลักสูตร 

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุไว้ในเอกสารหลกัสตูรฉบบันี ้ ประกอบกบัแนวทางการเปิดสอน 

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ท้ังนี้ ชุดวิชาท่ีลงทะเบียน 

ในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
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13.5	การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตร นอกจากการศึกษา

จากสื่อการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดท�ารายงาน

และส่งงานท่ีได้รบัมอบหมาย เข้าร่วมสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเข้ม และสอบไล่ประจ�าภาคการศกึษาตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

13.6 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอค�าปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์  

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจ�าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ  ต�าบลบางพูด

   อ�าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 3567 หรือ 0 2504 8505 - 6

   โทรสาร 0 2503 3566 หรือ

   เว็บไซต์ http://edu.stou.ac.th/EDU/page/home.aspx

13.7 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบียนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา  

การเปลีย่นค�าน�าหน้าช่ือ - ช่ือสกลุ การเปลีย่นท่ีอยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนกัศกึษา การลาพักการศกึษา  

การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงาน 

ผลการศกึษา รวมท้ังการร้องเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมัครเป็นนกัศกึษา  

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอค�าปรึกษาท่ีส�านักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ส�านักบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

   กรุงเทพฯ 10210

   โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

   โทรสาร 0 2503 2660 หรือ

   เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/





รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 แขนงวิชาบริหารการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

อักษรย่อ ปร.ด. (บริหารการศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Administration)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Administration)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

แบบ	1.1

1) ส�าเรจ็การศกึษาข้ันปรญิญาโททางการบรหิารการศกึษาหรอืเทียบเท่าและมค่ีาระดบัคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00

2) มีประสบการณ์ ผลงานที่โดดเด่นและเหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา

3) ท�าวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ในการท�าวิจัยโดยมีผลการวิจัยที่มี

คุณภาพดีเยี่ยมซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

4) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และ

5) มีโครงการวิจัยท่ีเหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการท่ีชัดเจน 

เกี่ยวกับการน�าความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังส�าเร็จการศึกษา

แบบ	2.1

1) ส�าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 

3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา

3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และ

4) มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการ 

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการน�าความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังส�าเร็จการศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ	1.1

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวดวิชาเฉพาะ   1  ไม่นับหน่วยกิต

 ข. ดุษฎีนิพนธ์   48

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	1	ชุดวิชา	(ไม่นับหน่วยกิต)

  23908 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

	 ข.	ดุษฎีนิพนธ์	(48	หน่วยกิต)

  23997 ดุษฎีนิพนธ์

	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา**

   เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แบบ	2.1

  (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18

 ข. หมวดวิชาเลือก 1 6

 ค. ดุษฎีนิพนธ์  36

 ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	66	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)

  23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 

  23907 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

  23908 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอยีดของหลกัสตูร อาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได้ ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 ข.	หมวดวิชาเลือก	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  23909 ประเด็นคัดสรรทางการบริหาร 

  หรอืเลอืกจากชุดวชิาระดบัปรญิญาโทท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

ภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 ค.	ดุษฎีนิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

  23997 ดุษฎีนิพนธ์

	 ง.	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา*

   เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การสัมมนาเข้ม

 

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	1.1

ปีที่	1	 ภาคต้น 23908 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 23997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคต้น 23997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 23997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น 23997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคปลาย 23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แบบ	2.1

ปีที่	1	 ภาคต้น 23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง

   การบริหารการศึกษา

  23907 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 23908 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น 23909 ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 23997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น 23997 ดุษฎีนิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคปลาย 23997 ดุษฎีนิพนธ์

  23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา



รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

ประกอบด้วย 6 วิชาเอก คือ

 	วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

 	วิชาเอกภาษาไทย

 	วิชาเอกคณิตศาสตร์

 	วิชาเอกสังคมศึกษา

 	วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 	วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

อักษรย่อ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จาก 

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2)  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50

3)  เป็นครู หรือบุคลากรประจ�าการทางการศึกษาท่ีท�าหน้าท่ีสอน อบรม เผยแพร่ความรู้ 

แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ

4)  มีประสบการณ์การท�างานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต�่ากว่า  

1 ปี หรือ

5) เป็นผู้ท่ีสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยท่ีไม่กระทบกระเทือน 

ต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1. ผูท่ี้มีคุณสมบัตติามข้อ 1),  3),  4)  แต่ได้คะแนนเฉลีย่ระดบัปรญิญาตรตี�า่กว่า 2.50 มหาวทิยาลยัอาจรบั 

  เข้าศึกษาได้

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12 

 ค. หมวดวิชาเลือก 1 6 

 ง. วิทยานิพนธ์  12 

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาแกน	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)	

                21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

	 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ	2	ชุดวิชา	(12	หน่วยกิต)	

  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา

  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

  วิชาเอกภาษาไทย

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย

  วิชาเอกคณิตศาสตร์

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์

  วิชาเอกสังคมศึกษา

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอยีดของหลกัสตูร อาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได้ ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ

  วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 

  22770  สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 ค.	หมวดวิชาเลือก	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

  22743 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  22744 การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัย

  วิชาเอกภาษาไทย 

  22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น

  22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย

  วิชาเอกคณิตศาสตร์

  22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์

  22752 คณิตศาสตร์ส�าหรับครู

  22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วิชาเอกสังคมศึกษา

  22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา

  22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

  22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา

  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา

  22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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  วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  หรอืเลอืกจากชุดวชิาระดบัปรญิญาโทของสาขาวิชาอืน่ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 ง.	 วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  20795 วิทยานิพนธ์

	 จ.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12 

 ค. หมวดวิชาเลือก 2 12 

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาแกน	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)	

         21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ	2	ชุดวิชา	(12	หน่วยกิต)	

  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา

  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

  วิชาเอกภาษาไทย

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย

  วิชาเอกคณิตศาสตร์

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์

  วิชาเอกสังคมศึกษา

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา

  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ

  วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ  

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22770  สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 ค.	หมวดวิชาเลือก	2	ชุดวิชา	(12	หน่วยกิต)

	 	 โดยเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

  22743 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  22744 การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัย

  วิชาเอกภาษาไทย 

  22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น

  22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
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  วิชาเอกคณิตศาสตร์

  22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์

  22752 คณิตศาสตร์ส�าหรับครู

  22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วิชาเอกสังคมศึกษา

  22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา

  22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

  22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา

  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา

  22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  22771  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  หรอืเลอืกจากชุดวชิาระดบัปรญิญาโทของสาขาวิชาอืน่ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั 

สุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

  และเลือก	1	ชุดวชิาจากชุดวชิาต่อไปนี	้หรอืจากชุดวชิาในหมวดวชิาเลอืก	หรอืจาก 

ชุดวิชาระดบัปรญิญาโทของสาขาวชิาอ่ืนๆ	ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชภายใต้การแนะนำา 

ของอาจารย์ที่ปรึกษา

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

	 ง.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 จ.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

1)	วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

  22743 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  22744 การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัย

ปีที่	2	 ภาคต้น  20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

2)	วิชาเอกภาษาไทย

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย  22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น

  22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย

ปีที่	2	 ภาคต้น  20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

3)	วิชาเอกคณิตศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
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ปีที่	1	 ภาคปลาย  22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์

  22752 คณิตศาสตร์ส�าหรับครู

  22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคต้น  20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

4)	วิชาเอกสังคมศึกษา

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย  22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา

  22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

  22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น  20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

5)	วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย  22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา

  22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ปีที่	2	 ภาคต้น  20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
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6)	วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย  22770 สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22771 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูวิ้ชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น	 20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

แผน	ข

1)	วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

  22743 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  22744 การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัย

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
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2)	วิชาเอกภาษาไทย

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น

  22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

3)	วิชาเอกคณิตศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์

  22752 คณิตศาสตร์ส�าหรับครู

  22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา
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ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

4)	วิชาเอกสังคมศึกษา

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา

  22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

  22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

5)	วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22762 สารัตถะและวิทยวิธีีทางภาษาอังกฤษ

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา

  22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา



46
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หล
ักส

ูตร
ศึก

ษา
ศา

สต
รม

หา
บัณ

ฑิต
แข

นง
วิช

าห
ลัก

สูต
รแ

ละ
กา

รส
อน

ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

6)	วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22770 สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 



รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาบริหารการศึกษา

Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Education (Educational Administration)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  M.Ed. (Educational Administration)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
ส�าเรจ็การศกึษาข้ันปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑติตามท่ีหลกัสตูรก�าหนด 

และมคุีณสมบัตอิืน่เพ่ิมเตมิตามท่ีคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ�าสาขาวิชา และมหาวิทยาลยัก�าหนด

หมายเหตุ	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท้ังแผน ก  

 แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมจ�านวน 1 ชุดวิชาคือ ชุดวิชา 23727 การพัฒนาระบบ 

 การจัดการเรียนรู้

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

1)	 สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24

 ข. วิทยานิพนธ์   12

 ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

หมายเหตุ  * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั   
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา

  23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 

  23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  23788 วิทยานิพนธ์

	 ค.	ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับผู้น�าทางการศึกษา*

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาประสงค์ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม สามารถเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

 1) ชุดวิชา 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

 2) ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�า

 3) ชุดวิชา 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

2)	 สำาเรจ็การศกึษาข้ันปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า	หรอืประกาศนยีบตัรบณัฑติในสาขาวชิาอ่ืนๆ

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ข. วิทยานิพนธ์   12

 ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา

  23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

  23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  23788 วิทยานิพนธ์

	 ค.	ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับผู้น�าทางการศึกษา*

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาประสงค์ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม สามารถเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

 1) ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�า

 2) ชุดวิชา 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

แผน	ข

1)	 สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5  30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6

 ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  บังคับ  4 ชุดวิชา

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา

  23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

  23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

  23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

  23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�า

  23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 ค.	ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับผู้น�าทางการศึกษา*

2)	 สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6

 ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

  บังคับ 5 ชุดวิชา

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา

  23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

  23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้

  23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�า

  23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 ค.	ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับผู้น�าทางการศึกษา*

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

1)	 สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคต้น 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

  23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น 23788 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 23788 วิทยานิพนธ์

  23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

   ส�าหรับผู้น�าทางการศึกษา

2)	สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ

ปีที่	1	 ภาคต้น 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

  23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

  23788 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 23788 วิทยานิพนธ์

  23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

   ส�าหรับผู้น�าทางการศึกษา



54
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หล
ักส

ูตร
ศึก

ษา
ศา

สต
รม

หา
บัณ

ฑิต
แข

นง
วิช

าบ
ริห

าร
กา

รศ
ึกษ

า

แผน	ข

1)	 สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคต้น 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

  23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น 23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

  23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�า

  23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

   ส�าหรับผู้น�าทางการศึกษา

2)	 สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ

ปีที่	1	 ภาคต้น 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา

  23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�า

  23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

   ส�าหรับผู้น�าทางการศึกษา



รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

ชื่อปริญญา
ช่ือเต็ม ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (การแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวทิยา) 

อักษรย่อ ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามท่ีหลักสูตร

ก�าหนด และมีคณุสมบัตอ่ืินเพิม่เตมิ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ�าสาขาวิชา และมหาวิทยาลยั

ก�าหนด

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.30 

3) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ�าการทางการศึกษาท่ีท�าหน้าท่ีสอน อบรม เผยแพร่

ความรู้ แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท�าหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ

4) มีประสบการณ์ท�างาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการศึกษามาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) - 4) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต�่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัย 

  อาจรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

 2. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท�านั้นได้กระท�าโดย 

  มิได้มีเจตนากระท�าความผดิ หรอืกระท�าโดยประมาท และลแุก่โทษในการกระท�าจะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได้  

  หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศกึษา ท้ังนีเ้มือ่พ้นก�าหนด 5 ปี นบัตัง้แต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็น 

  นักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  4 24 

 ข. วิทยานิพนธ์  12 

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  25795 วิทยานิพนธ์

	 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  25796 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑติการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา**  

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

  

 

หมายเหตุ	  *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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แผน	ข

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ   5 30 

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1  6 

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  25796 ประสบการณ์วชิาชีพมหาบัณฑติการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวทิยา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

    

หมายเหตุ		 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



60
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หล
ักส

ูตร
ศึก

ษา
ศา

สต
รม

หา
บัณ

ฑิต
แข

นง
วิช

าก
าร

แน
ะแ

นว
แล

ะก
าร

ปร
ึกษ

าเช
ิงจ

ิตว
ิทย

า

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  ----- ชุดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ

   การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

ปีที่	2	 ภาคต้น 25795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 25795 วิทยานิพนธ์ 

  25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและ

   การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ

   การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ปีที่	2	 ภาคต้น 25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  25715  การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

ปีที่	2	 ภาคปลาย 25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและ

   การปรึกษาเชิงจิตวิทยา



รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

 	วิชาเอกการศึกษานอกระบบ

  และการศึกษาตามอัธยาศัย

 	วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบ

  และการศึกษาตามอัธยาศัย

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Master of Education Program in Nonformal and Informal Education

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 

อักษรย่อ ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Nonformal and Informal Education)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Nonformal and Informal Education)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามท่ีหลักสูตร

ก�าหนด และมีคณุสมบัตอ่ืินเพิม่เตมิ ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจ�าสาขาวิชา และมหาวิทยาลยั

ก�าหนด

2) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ

การศึกษา งานส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมหรืออื่นๆ และมีประสบการณ์การท�างานในสาขา

ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.30 ส�าหรับผู้มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า 2.30 

คณะกรรมการบัณฑิตประจ�าสาขาวิชา อาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24

 ข. วิทยานิพนธ์  12

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  วิชาแกน 2 ชุดวิชา

  26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชา

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26709 สมัมนาการบรหิารจดัการการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั

  26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  26795 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย**  

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 
หมายเหตุ  * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1 6

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  วิชาแกน 2 ชุดวิชา 

  26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชา  

	 	 วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและ

   การศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและ

   การศึกษาตามอัธยาศัย

  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  26794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและ

   การศึกษาตามอัธยาศัย*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

หมายเหตุ	 * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น  
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษา 

   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

ปีที่	2	 ภาคต้น 26795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 26795 วิทยานิพนธ์

  26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

แผน	ข	

ปีที่	1	 ภาคต้น 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษา 

   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย
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ปีที่	2 ภาคต้น 26794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ปีที่	2	 ภาคปลาย 26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย





รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Master of  Education Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

อักษรย่อ ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Education 

 (Educational Technology and Communications)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

ที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

2) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ�าการทางการศึกษาท่ีท�าหน้าท่ีสอบ อบรม เผยแพร่

ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท�าหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ 

3) เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ท�างานหลังจากจบปริญญาตรี 

มาแล้วไม่ต�่ากว่า 1 ปี

4)  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.30 หรือ

5)  เป็นผู้ท่ีสภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรบัเข้าศกึษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการ

รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) - 3) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต�่ากว่า 2.30 มหาวิทยาลัย 

  อาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระท�านัน้ได้กระท�าโดย 

  มิได้มีเจตนากระท�าความผดิ หรอืกระท�าโดยประมาท และลแุก่โทษในการกระท�า จะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได้ 

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�าหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24 

 ข. วิทยานิพนธ์  12

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27703 การจัดระบบทางการศึกษา 

  27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  27795 วิทยานิพนธ์

	 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา**

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต   

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอยีดของหลกัสตูร อาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได้ ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27703 การจัดระบบทางการศึกษา 

  27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  27794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27703 การจัดระบบทางการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น 27795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 27795 วิทยานิพนธ์ 

  27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและ

   สื่อสารการศึกษา

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27703 การจัดระบบทางการศึกษา

ปีที่	1		ภาคปลาย 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา
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ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 27794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและ

   สื่อสารการศึกษา





รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
            วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

Master of Education Program in Science Education

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

อักษรย่อ ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Science Education)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Science Education)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
 

กลุ่มที่	1	ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือ

วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50

3) เป็นครูหรือบุคลากรประจ�าการทางการศึกษาท่ีท�าหน้าท่ีสอน อบรม เผยแพร่ความรู้ 

แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา 

4) เคยศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ

5) มีประสบการณ์การท�างานในสาขาท่ีเกีย่วข้องกบัหลกัสตูรและการสอนมาแล้วไม่ต�า่กว่า 1 ปี หรอื

6) เป็นผู้ท่ีสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ 

การรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1. ผูท่ี้มคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามข้อ 1), 3) - 5)  แต่ได้คะแนนเฉลีย่ระดบัปรญิญาตรตี�า่กว่า 2.50 มหาวทิยาลยั 

  อาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
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กลุ่มที่	2	รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ  

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50 หรือ 

3) เป็นผูท่ี้สภาวชิาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรบัเข้าศกึษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการ

รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1 ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต�่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัย 

  อาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

 2 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

กลุ่มที่	1		ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  4 24 

 ข. วิทยานิพนธ์  12

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา 

  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22759 ชีววิทยาและเคมีส�าหรับครู

  22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�าหรับครู

  22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  29798 วิทยานิพนธ์

	 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

2)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ข. วิทยานิพนธ์           12

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  บังคับ 4 ชุดวิชา

  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  29705 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์*

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  29798 วิทยานิพนธ์

	 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา**

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

กลุ่มที่	2		รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 8 43

 ข. วิทยานิพนธ์  12

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	55	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	8	ชุดวิชา	(43	หน่วยกิต)

  บังคับ 7 ชุดวิชา 

  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

  29708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน

หมายเหตุ * ยังไม่เปิดสอน

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  29709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1*

  29710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2*

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  29705 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์**

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  29798 วิทยานิพนธ์

	 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา***

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข

กลุ่มที่	1		ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1)	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเท่าด้านศกึษาศาสตร์หรอืครศุาสตร์	

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1 6

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก�าหนด

 ** ยังไม่เปิดสอน

 *** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22759 ชีววิทยาและเคมีส�าหรับครู

  22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�าหรับครู

  22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

2)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  6 36

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1 6

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

  บังคับ 4 ชุดวิชา

  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  29705 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์**

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** ยังไม่เปิดสอน
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	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

กลุ่มที่	2		รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  9 49

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1 6

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	55	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	9	ชุดวิชา	(49	หน่วยกิต)

  บังคับ 7 ชุดวิชา 

  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

  29708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน

  29709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1**

  29710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2**

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  29705 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์***

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก�าหนด

 *** ยังไม่เปิดสอน
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	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน	ก	แบบ	ก	2

กลุ่มที่	1		ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น	 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22759 ชีววิทยาและเคมีส�าหรับครู

  22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�าหรับครู

  22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคต้น 29798 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 29798 วิทยานิพนธ์

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

2)	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ปีที่	2	 ภาคต้น	 29798 วิทยานิพนธ์

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 29798 วิทยานิพนธ์

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

กลุ่มที่	2		รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

  29708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน

ปีที่	2	 ภาคต้น 29709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 29710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

  29798 วิทยานิพนธ์

ปีที่	3	 ภาคต้น 29798 วิทยานิพนธ์

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา
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แผน	ข

กลุ่มที่	1		ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1)	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22759 ชีววิทยาและเคมีส�าหรับครู

  22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�าหรับครู

  22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22759 ชีววิทยาและเคมีส�าหรับครู

  22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�าหรับครู

  22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

2)	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา
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กลุ่มที่	2		รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3)	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

  29708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน

ปีที่	2	 ภาคต้น 29709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 29710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่	3	 ภาคต้น 29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา





รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาความรู้และสมรรถนะครู ด้วยการศึกษาในระบบทางไกล โดยผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสอน การอบรม การเผยแพร่ความรู้
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 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

Graduate Diploma Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

อักษรย่อ ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Graduate Diploma (Curriculum and Instruction)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Grad. Dip. (Curriculum and Instruction)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะและปริญญา และ

2) เป็นครผููส้อน หรอืบุคลากรท่ีท�าหน้าท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู ้หรอื

3) มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

หมายเหตุ   ผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เคยถูกให้ออกจาก 

 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

กลุ่มที่	1		ไม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24

 ข. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1 6

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  20505 พื้นฐานวิชาชีพครู

  20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

  20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้

  20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

	 ข.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต	(6	หน่วยกิต)

  20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน**

กลุ่มที่	2		มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ   5 30

 ข. ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต  8

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	38	หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น



95
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หล
ักส
ูตร
ปร
ะก
าศ
นีย
บัต
รบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าห
ลัก
สูต
รแ
ละ
กา
รส
อน

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  20505 พื้นฐานวิชาชีพครู 

  20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

  20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้

  20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  20509 ความเป็นครู

	 ข.	ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต	(8	หน่วยกิต)

  20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู*

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

กลุ่มที่	1		ไม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ปีที่	1	 ภาคต้น 20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

  20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้

ปีที่	1	 ภาคปลาย 20505 พื้นฐานวิชาชีพครู

  20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

   หลักสูตรและการสอน

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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กลุ่มที่	2		มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ปีที่	1	ภาคต้น 20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

  20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้

  20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

ปีที่	1	ภาคปลาย 20505 พื้นฐานวิชาชีพครู 

  20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

ปีที่	2	ภาคต้น 20509 ความเป็นครู

  20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3

  20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
 

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก

23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา P

23907 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา P

23908 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา P

23909 ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา P

23997 ดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา) P P

23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา P

ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต

20505 พื้นฐานวิชาชีพครู P

20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน P

20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ P

20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน P

20509 ความเป็นครู P

20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู P P

20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน P P

20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (หลักสูตรและการสอน) P P

20795 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน) P P

20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน P P

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน P P

22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา P

22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา P

22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย P P

22743 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย P P

22744 การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัย P P

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน P P

22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย P
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา P

22748 วรรณกรรมท้องถิ่น P P

22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย P P

22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ P

22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์ P P

22752 คณิตศาสตร์ส�าหรับครู P P

22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ P P

22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา P

22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา P P

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ P P

22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา P P

22759 ชีววิทยาและเคมีส�าหรับครู P

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�าหรับครู P

22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ P

22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ P

22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา P P

22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ P P

22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ P P

22768 บริบททางการศึกษา P P

22769 การจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ P P

22770 สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ P
22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ P P

23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา P

23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา P

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา P

23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา P

23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ P

23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�า P

23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการบริหารการศึกษา P

23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบริหารการศึกษา) P P
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

23788 วิทยานิพนธ์ (การบริหารการศึกษา) P P

23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับผู้น�าทางการศึกษา P P

25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา P

25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา P P

25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา P

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา P

25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร P P

25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) P P

25795 วิทยานิพนธ์ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) P P

25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา P P

26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย P

26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย P

26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย P

26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

P

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

P

26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย P P

26794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) P P

26795 วิทยานิพนธ์ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) P P

26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

P P

27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา P

27703 การจัดระบบทางการศึกษา P

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา P P

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ P P

27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม P P

27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา P P

27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา P P

27794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) P P

27795 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีีและสื่อสารการศึกษา) P P
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา P P

29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ P

29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู P

29703 สารัตถะและวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ P

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ P

29705 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์* P

29708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน P P

29709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 P

29710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 P

29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) P

29798 วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) P P

29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา P P

หมายเหตุ   ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/ 

  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 * ยังไม่เปิดสอน
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รายละเอียดชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

23906	 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Critical Analysis and Application of Theories in Educational Administration

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและเทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

 2. มีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎกีารบรหิาร การบรหิารองค์การทางการศึกษา  

  การบริหารทรัพยากรทางการศกึษา การบรหิารและพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพทาง 

  การบรหิารการศกึษา ความเป็นผูน้�าทางวชิาการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 3. มีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวโน้มการบรหิารการศกึษายุคใหม่ ทฤษฎกีารบรหิาร องค์การ 

  สมัยใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหาร

 4. สามารถวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดทางบริหารและทฤษฎีอื่นๆ ที่ 

  เกี่ยวข้องเพ่ือน�าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การทางการศึกษาและการวิจัย 

  ได้อย่างเหมาะสม

 5. สามารถน�านวัตกรรม เครื่องมือ และเทคโนโลยีการบริหารไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย และ 

  การบริหารองค์การทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทางการศึกษา แนวคิดและทฤษฎ ี

การบรหิาร การบรหิารองค์การทางการศกึษา การบรหิารทรพัยากรทางการศกึษา การบรหิารงานวิชาการ

และวิชาชีพทางการบรหิารการศกึษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลกัสตูรและหลกัสตูรสถานศกึษา การจัด 

การเรยีนการสอนและการสอนเสรมิ และการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้การบรหิารกจิการและกจิกรรม

นกัเรยีน ประกอบด้วย การบรหิารกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรและกจิกรรมนกัเรยีนเพ่ือพัฒนาศกัยภาพผูเ้รยีน 

ให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนและการดูแล 

ช่วยเหลือผู้เรียน ความเป็นผู้น�าทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ แนวโน้มการบริหาร

การศึกษายุคใหม่ ทฤษฎกีารบรหิารองค์การสมยัใหม่ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

การบรหิาร นวตักรรม เครือ่งมอื และเทคโนโลยี การบรหิารในองค์การทางการศึกษาเพ่ือส่งเสรมิคณุภาพ

การศึกษา
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23907	 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research Methodology Related to Research in Educational Administration    

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

 2. สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงกับปัญหาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

 3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 4. สามารถสังเคราะห์งานวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และเขียนโครงการวิจัย

 5. สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวิธวีจิยัข้ันสงูและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธวิีจยัข้ันสงูกบัปัญหาการวิจยัทางการบรหิาร

การศึกษาที่มีความเป็นสหวิทยาการ ประกอบด้วย การวิจัยแบบผสมวิธี การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัย

เชิงทดลอง การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การวิจัยระยะยาว การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงประเมิน การเลือกใช้สถิติขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย

23908	 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Problems and Issues Related to Research in Educational Administration 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษาในองค์การทางการศึกษาท้ัง 

  ในระดับชาติและนานาชาติได้

 2. สามารถสงัเคราะห์ประเดน็ปัญหาเพ่ือประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาเพ่ือวิจยั การแก้ปัญหา 

  การบริหารในองค์การทางการศึกษาได้

 3. สามารถประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่และนวตักรรมทางการบรหิารการศกึษาได้ 

 4. สามารถสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเพ่ือพัฒนากรอบแนวคดิและแผนการวิจยัและเขียน 

  บทความทางวิชาการได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาในองค์การทางการศึกษาท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา นโยบายและแผน การประกันคุณภาพการศึกษา การ

บริหารจัดการองค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการ 

ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม 
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และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย การบริหาร 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น 

การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ

สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

การจัดท�าโครงการวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ 

23909	 ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Selected Topics in Educational Administration

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถวิเคราะห์ประเด็นท่ีคัดสรรหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษาในองค์การทาง 

  การศึกษา

 2. สามารถวเิคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรูจ้ากประเดน็ท่ีคดัสรรหรอืปัญหาทางการบรหิาร 

  การศึกษาได้ 

 3. สามารถประยกุต์ใช้ความรู ้แนวคดิทฤษฎจีากประเดน็ท่ีคดัสรรและปัญหาทางการบรหิาร 

  การศึกษามาใช้ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษาได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคลในประเด็นท่ีคัดสรรหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา 

ตามความสนใจเกีย่วกบัการพัฒนาวชิาชีพ ความเป็นผูน้�าทางวิชาการ การบรหิารองค์การทางการศกึษา 

การบรหิารวชิาการ การประกนัคณุภาพการศกึษา การวิจยัเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษา การบรหิารทรพัยากร 

การศกึษา คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ หรอืประเดน็อืน่ๆ โดยการอภปิรายเชงิวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 

เกี่ยวกับประเด็นท่ีคัดสรรหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา และประโยชน์ท่ีน�ามาประยุกต์ใช้ในการ

วิจัยทางการบริหารการศึกษา                                                    

23997	 ดุษฎีนิพนธ์	(บริหารการศึกษา)		 (แบบ	1.1	-	48	หน่วยกิต/แบบ	2.1	-	36	หน่วยกิต)

	 Dissertation	(Educational	Administration)

	 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถศึกษาค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย 

  เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและวางแผนการวิจัยได้

 2. สามารถออกแบบการวิจัยและจัดท�าโครงการวิจัยได้

 3. สามารถสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยได้
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 4. สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้

 5. สามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 6. สามารถจัดท�ารายงานการวิจัยและเผยแพร่การวิจัยได้

 7. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การศึกษาค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยเพื่อก�าหนด

กรอบแนวคิดการวิจัยและวางแผนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การจัดท�าโครงการวิจัย การสร้างและ

พัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ การจัดท�ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่บทความ

วิจัยและดุษฎีนิพนธ์ การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในกระบวนการวิจัย

 ส�าหรับดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต (แบบ 1.1) นอกจากค�าอธิบายข้างต้นแล้ว คุณภาพของ

ดุษฎีนิพนธ์ต้องได้นวัตกรรมต้นแบบท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และ

ก�าหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในระดับนานาชาติ

23999	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา		 (6	หน่วยกิต)

 Intensive Seminar on Enhancement of Doctoral Professional

 Experiences in Educational Administration

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

 2. มีความเป็นผู้น�าทางวิชาการและวิชาชีพบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 3. สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนและการบริหารการศึกษา

 4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารการศึกษา

 5. มีบุคลกิภาพท่ีดี มีมนษุยสมัพันธ์ในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ มีความสามารถในการปรบัตวั 

  ให้เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมขององค์การทางการศึกษา

 6. มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร 

  การศึกษาและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเสริมสร้างพัฒนาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาความเป็น 

ผู้บรหิารมืออาชีพ การส่งเสรมิและพัฒนาภาวะผูน้�าทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

การคิดเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนและการบริหารการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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บริหารการศึกษา การมีบุคลิกภาพท่ีดี การมีมนุษยสัมพันธ์ในการท�างานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถ

ในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมขององค์การทางการศึกษา และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต

20505	 พื้นฐานวิชาชีพครู	 (6	หน่วยกิต)

  Foundation of Teaching Profession

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัปรชัญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา และวฒันธรรม บรบิททางการศกึษา

 2. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและกลวธิกีารจดัการศกึษาเพ่ือเสรมิสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 3. เพ่ือให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัจติวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนษุย์ จิตวิทยาการศกึษา 

  สามารถน�ามาใช้จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

 4. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัการจดัการศกึษาของไทยและต่างประเทศ นโยบายและแผนพัฒนา 

  การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

 5. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 6. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหน้าท่ี ภาระงาน วถิชีวีติคร ูความเป็นคร ูและการจดัการ 

  ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

 7. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายและสืบค้นความรู้  

  รวมทั้งวัฒนธรรมเพื่อการเป็นครูและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 8. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

 9. เพ่ือให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

  อย่างต่อเนื่อง

 10. เพื่อให้สามารถด�าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีการศึกษา และวัฒนธรรม บริบททางการศึกษา แนวคิดและกลวิธี

การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน ระบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศ แนวโน้ม 

การจัดการศึกษาของไทย นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การจดัการคณุภาพการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา จติวทิยาพ้ืนฐาน จติวทิยาพัฒนาการของมนษุย์ 

และจิตวิทยาการศึกษา
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 ความส�าคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู และ

ความเป็นครู และการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

 สมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมาย และการสืบค้น 

ความรู ้รวมท้ังวฒันธรรมไทยเพ่ือการเป็นครแูละการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสือ่สาร

20506	 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Curriculum Development and Instructional Media

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัความหมาย ความส�าคญั ประเภท และรปูแบบของหลกัสตูร

 2. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัแนวคิดทฤษฎหีลกัสตูร หลกัการและแนวคดิในการจดัท�าหลกัสตูร 

  การออกแบบหลักสูตร การประเมินแล้วน�าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและ 

  พัฒนาหลักสูตร

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน�าหลักสูตรไปใช้ การบริหารหลักสูตร และ 

  การนิเทศการเรียนการสอน

 4. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบหลกัสตูรท่ีสมัพันธ์กบัสภาพปัญหาและความเปลีย่นแปลง

 5. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท�าหลักสูตร ตลอดจนจัดท�าโครงการ 

  วิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนวและบริการช่วยเหลือนักเรียน

 6. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจและใช้จติวทิยาการแนะแนว และการให้ค�าปรกึษา เพ่ือสนบัสนนุ 

  การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

 7. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการแนวคดิในการออกแบบสือ่และการประเมินสือ่

 8. เพ่ือให้สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ รวมท้ังการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 9. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความหมาย ความส�าคญั ประเภทของหลกัสตูร แนวคดิทฤษฎหีลกัสตูร รปูแบบของการพัฒนา

หลกัสตูร หลกัการและแนวคดิในการจดัท�าหลกัสตูร  การออกแบบหลกัสตูรท่ีสมัพันธ์กบัสภาพปัญหาและ

การเปลีย่นแปลง การวเิคราะห์หลกัสตูร การน�าหลกัสตูรไปใช้ การบรหิารหลกัสตูร และการนเิทศการเรยีน 

การสอน การประเมิน ปรบัปรงุ และการพัฒนาหลกัสตูร การน�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลกัสตูร 

หลกัสตูรระดับชาตแิละหลกัสตูรระดบัสถานศกึษา หลกัสตูรกลุม่สาระวชิา หลกัสตูรส�าหรับกลุม่ผู้เรียนเฉพาะ
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การพัฒนาโครงการวชิาการและกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน การแนะแนวและบรกิารช่วยเหลอืผูเ้รยีน จิตวิทยา 

การแนะแนวและการให้ค�าปรึกษา หลักการ แนวคิดในการออกแบบ การประยุกต์ใช้ การประเมินสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

20507	 วิทยาการการจัดการเรียนรู้	 (6	หน่วยกิต)

 Learning Management Science

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน  

  ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ และการจัดการเรียนรู้เพ่ือสนอง 

  ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิค 

  การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 3. เพ่ือให้สามารถออกแบบการเรยีนรูแ้ละจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ยดึผูเ้รยีนเป็นส�าคญั

 4. เพื่อให้มีทักษะที่จ�าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 5. เพ่ือให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู ้และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้ 

  ได้เหมาะสมกับบทเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา

 6. เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสามารถน�าผลการประเมินไปพัฒนา 

  การเรียนการสอน

 7. เพื่อให้สามารถแนะน�าช่วยเหลือผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีน

แบบเรยีนรวม และการจดัการเรยีนรูแ้บบต่างๆ การเลอืกใช้รปูแบบการสอน วิธสีอน และเทคนคิการสอน

ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดการเรียนรู้เพื่อสนอง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกบัวัยผูเ้รยีน การออกแบบการเรยีนรูแ้ละการจัดท�าแผนการจัด 

การเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ ทักษะท่ีจ�าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ ผลิต พัฒนาสื่อ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิบัติ 

การสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้การน�าผลการประเมินมาจัดจ�าแนก

ระดับความรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน การแนะน�าช่วยเหลือผู้เรียนและการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
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20508	 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Evaluation and Research for Instruction Development

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคิด และหลกัการส�าคญัของการวัดและประเมนิผล 

  ทางการศึกษา

 2. เพ่ือให้สามารถสร้างและใช้เครือ่งมือวัดผลและประเมินผลความรู ้ความคดิ ด้านทักษะและ 

  กระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 3. เพ่ือให้สามารถประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินตามสภาพจริงและประเมินจากแฟ้ม 

  สะสมงาน

 4. เพื่อให้สามารถน�าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้

 5. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการส�าคญัของการวิจัยทางการศกึษา

 6. เพื่อให้สามารถท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 7. เพื่อให้สามารถก�าหนดปัญหาวิจัยและรายละเอียดของปัญหาวิจัย

 8. เพื่อให้สามารถออกแบบการวิจัยการเรียนการสอน

 9. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาวิจัย

 10. เพื่อให้สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิ หลกัการและวธิกีารวดัและประเมินผลทางการศกึษา การสร้างและใช้เครือ่งมอืวัดผล

และประเมินผลด้านความรู้และความคิด ด้านทักษะและกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การตัดสินผล

การเรยีนรูแ้ละการรายงานผลการเรยีนรู ้การใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรบัปรงุหลกัสตูร การสอน 

และการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินโครงการและกิจกรรมท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 

การวจิยัการเรยีนการสอน การก�าหนดปัญหาวจิยั การค้นคว้าวรรณกรรม การออกแบบการวิจยัและเขียน

โครงการวจิยั เครือ่งมือวจิยัและเกบ็รวบรวมข้อมูล สถติพิรรณนา สถติพิาราเมตรกิ สถตินินัพาราเมตรกิ 

การวจิยัในช้ันเรยีนและการใช้กระบวนการวจิยัเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเ้รยีน
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20509	 ความเป็นครู	 (6	หน่วยกิต)

 Teachership

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพงานครู การปลูกฝังจิตวิญญาณครู คุณลักษณะ  

  จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู

 2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูท่ีดี การบริหารจัดการ การจัดการช้ันเรียน  

  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร มีภาวะผู้น�า ทักษะทางสังคม การสื่อสารและวัฒนธรรมองค์กร  

  การจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู

 3. เพ่ือให้สามารถน�าความรู้ทางวิชาชีพครูมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 

  เกี่ยวกับการวางแผนการด�าเนินงานและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

 4. เพ่ือให้มีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ มีทักษะการค้นคว้า 

  หาความรู้ การวางแผนการด�าเนินการ การแก้ไขปัญหาผู้เรียน การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  รอบรู้ในเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์วิธีใหม่ได้

 5. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูท้างการบรหิารจัดการ มนษุยสมัพันธ์ การท�างานเป็นทีม 

  ในการจัดการเรียนการสอน

 6. เพ่ือให้มีคุณลกัษณะความเป็นคร ูตระหนกัในคณุธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพีคร ู

  หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต จิตส�านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม

 7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างครูที่ดี การเป็นผู้น�าทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครู

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 สภาพงานคร ูการปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นคร ูการพัฒนาบุคลกิภาพและคณุลกัษณะของครู

ท่ีด ีภาวะผูน้�า มนษุยสมัพันธ์ การบรหิารจดัการ การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ ทักษะทางสงัคม วฒันธรรมองค์กร 

การสื่อสารภายในองค์กร การเสริมสร้างความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

หลกัธรรมาภบิาล ความซ่ือสตัย์สจุรติ จติส�านกึสาธารณะและเสยีสละให้สงัคม เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การคิดอย่างเป็นระบบ 

การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนการด�าเนินงาน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน การจัดการ

ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้น�าทาง

วชิาการและการพัฒนาวชิาชีพคร ูรวมท้ังสามารถประยุกต์ใช้ความรูท้างวิชาชีพครแูละการบรหิารจดัการ

ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสังคมและผู้เรียน
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20596	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 (8	หน่วยกิต)

 Teacher Profession Practicum

	 วัตถุประสงค์

 จดุประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ูประกอบด้วย จดุประสงค์ของการฝึกปฏบัิตวิชิาชีพ 

ระหว่างเรียนจุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจุดประสงค์ของการสัมมนาเข้ม 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน การปฏิบัติ

การสอนในโรงเรียน 1 การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 2 การสัมมนาเข้มประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อ

สร้างเสริมความเป็นครูมืออาชีพ

20597	 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสภาพงานคร ูคณุลกัษณะ จรรยาบรรณและมาตรฐาน 

  วิชาชีพครู รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการชั้นเรียน มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  

  มีภาวะผู้น�า การจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู

 3. เพ่ือให้สามารถน�าความรู้ทางวิชาชีพครูมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 

  เกี่ยวกับการวางแผนการด�าเนินงานและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

 4. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดตาม 

  แนวพุทธธรรม

 5. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูท้างการบรหิารจัดการ มนษุยสมัพันธ์ การท�างานเป็นทีม 

  ในการจัดการเรียนการสอน

 6.  เพ่ือให้มจีติวญิญาณความเป็นคร ูมีคณุลกัษณะความเป็นคร ูตระหนกัในคณุธรรมจรยิธรรม  

  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต

 7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะและเสียสละให้สังคม
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์ใช้ความรูท้างวชิาชีพครแูละการบรหิารจัดการ ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสังคม ผู้เรียน และสภาพงานครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา

วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะของครูที่ดี การมีจิตวิญญาณความเป็นครู การบริหารจัดการ การ

จดัการช้ันเรยีน ภาวะผูน้�า มนษุยสมัพันธ์ในองค์กร การท�างานร่วมกบัผูอ่ื้น การสือ่สารภายในองค์กร การ

เสริมสร้างความตระหนักในคุณธรรม หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรมของวิชาชีพครู 

จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภาก�าหนด มาตรฐานวิชาชีพครูและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับครูและ 

วชิาชีพคร ูการพัฒนาเจตคตท่ีิดต่ีอวิชาชพีคร ูการเป็นแบบอย่างท่ีด ีมจิีตส�านกึสาธารณะและเสยีสละให้

สังคม การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดตามแนวพุทธธรรม การวางแผน 

การด�าเนินงาน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ทักษะการค้นหาความรู้ การจัดการ 

ความรู้ การเป็นผู้น�าทางวิชาการ 

20794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(หลักสูตรและการสอน)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Curriculum	and	Instruction)

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้มทัีกษะในการน�าแนวคดิ ทฤษฎี และวิธกีารท่ีศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในการศกึษา  

วิเคราะห์ และการวิจัยปัญหาทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในหัวข้อท่ีเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญ 

ต่อการพัฒนาการศึกษาและ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาส�าหรบัการวเิคราะห์หรอืวิจยั การเขียนโครงการวิจัย  การเสนอโครงการวิจัย   

การวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีจะท�าการวิเคราะห์หรอืวิจัย  การเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล การเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือการรายงานผลการวิจัย

20795	 วิทยานิพนธ์	(หลักสูตรและการสอน)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Curriculum	and	Instruction)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
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 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยส�าหรบัวิทยานพินธ์ท้ังการวิจัย 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอและ 

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการ

เผยแพร่

20796	 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Experiences in Curriculum and Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ 

  การบริหารจัดการในสถานศึกษาตามสภาพจริง

 2. เพ่ือพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพ 

  ศึกษาศาสตร์

 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการในวิชาชีพศึกษาศาสตร์

 4. เพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 5. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการบริหารจัดการในสถานศึกษา

ตามสภาพจรงิ การพัฒนาตนเองให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสมและมีทัศนคตท่ีิดต่ีอวิชาชีพ การส่งเสรมิและ 

พัฒนาภาวะผู้น�าในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็น  

หมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะ 

ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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21701	 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Curriculum and Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิ และทฤษฎด้ีานหลกัสตูรและการสอนส�าหรบั 

  การวิจัย

 2. เพ่ือให้สามารถก�าหนดปัญหาการวจิยั ตลอดจนขอบเขตและรายละเอียดของปัญหาการวจัิย

 3. เพื่อให้สามารถออกแบบการวิจัย และด�าเนินการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย

 5. เพ่ือให้สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์ 

  ในการวิจัยต่อไปได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัการวจิยัหลกัสตูรและการสอน การก�าหนดปัญหาการวิจัย การค้นคว้า

วรรณกรรม การออกแบบการวจิยัซ่ึงครอบคลมุประชากรและกลุม่ตวัอย่าง การรวบรวมข้อมูล การพัฒนา

และการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือการวจิยั สถติพิรรณนา สถติิอ้างอิงเพ่ือทดสอบความแตกต่าง และเพ่ือ

ศกึษาความสมัพันธ์ สถตินินัพาราเมตรกิ การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจยัเชงิทดลอง การวิจัยเชิงคณุภาพ 

การวิจัยเชิงประเมินโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและการประเมินคุณภาพงานวิจัย การเผยแพร่และ 

การใช้ประโยชน์จากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

22740	 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Principles and Concepts in Early Childhood Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมวัยศึกษา

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจปรัชญาการศกึษา หลกัการและแนวคดิในการจัดการปฐมวยัศกึษา 

  ตลอดจนน�าหลกัการตามแบบสากลมาบูรณาการเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการปฐมวยัศกึษา 

  ให้เหมาะสมกับสภาวะสังคมไทย

 3. เพ่ือให้สามารถด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดการปฐมวัยศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ 

  จุดมุ่งหมายในการจัดการปฐมวัยศึกษาของชาติ

 4. เพ่ือให้สามารถจัดการปฐมวัยศึกษาให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 5. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์สงัเคราะห์ปัญหาและปัจจยัต่างๆ ท่ีมอิีทธพิลต่อการจดัการปฐมวัยศกึษา 

  ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

 6. เพ่ือให้สามารถน�าความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการปฐมวัยศึกษามาเป็น 

  เครื่องมือในการจัดการปฐมวัยศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์เพื่อเด็กปฐมวัย

 8. เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้ผูป้กครองและชมุชนมสีว่นร่วมในการ 

  จัดการปฐมวัยศึกษา

 9. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและการจัดประสบการณ์ 

  ในระดับปฐมวัยศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การปฐมวัยศึกษา ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด และรูปแบบการจัดการปฐมวัยศึกษา

ของไทยและต่างประเทศ นโยบายและจดุมุ่งหมายในการจัดการปฐมวัยศกึษา ทฤษฎสี�าคญัทางจติวิทยา 

ปัญหา และปัจจยัท่ีมีอทิธพิลต่อการจดัการปฐมวัยศกึษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการปฐมวัยศกึษา 

วเิคราะห์รปูแบบการปฐมวัยศกึษาท่ีเหมาะกบับรบิทสงัคมไทย การรณรงค์เพ่ือเดก็ ผูป้กครองและชุมชน

กับการปฐมวัยศึกษา การอบรมเลี้ยงดูตามหลักการและทฤษฎีสากลที่เหมาะกับวิถีชีวิตไทย

 แนวคิดพ้ืนฐานและขอบเขตการวิจัยทางปฐมวัยศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ 

เด็กปฐมวัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของเด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา

22741	 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการสอนและปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

  การพัฒนาหลกัสตูร สามารถออกแบบหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู้ในระดบัปฐมวยัศกึษา 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ท่ีเป็นสากลเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยี และภูมิปัญญา 

  ท้องถิน่ในการพัฒนาหลกัสตูร การน�าไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลกัสตูรปฐมวัยศกึษา

 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ 

  เรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
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 4. เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น�าและเป็นผู้ใฝ่รู้ในการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ 

  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

 5. เพ่ือให้สามารถค้นคว้า แลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเดน็ส�าคญัของการพัฒนาหลกัสตูร 

  และการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎหีลกัสตูรและทฤษฎกีารสอน ปัจจยัท่ีมีอิทธพิลต่อการพัฒนาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู้ 

ระดบัปฐมวยัศกึษา การออกแบบหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูร้ะดับปฐมวยัศกึษา การท�าหลกัสตูรสถานศกึษา 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา การน�า

หลกัสตูรไปใช้ การประเมินและปรบัปรงุหลกัสตูร การบูรณาการความรูท่ี้เป็นสากลกบันวตักรรม เทคโนโลยี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 กระบวนการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโน้ม ตลอดจนนวัตกรรม 

ด้านการพัฒนาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูท้ั้งในและต่างประเทศ การวเิคราะห์องค์ประกอบในการจดัการ 

เรียนรู้ การจัดการในช้ันเรียน การพัฒนาภาวะผู้น�าและเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีน�าไปสู่คุณภาพ 

การศึกษาปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

22742	 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Management of Early Childhood Educational Institution

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จ�าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย และ 

  สามารถประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสภาพการณ์

 3. เพื่อให้ตระหนักถึงภารกิจของการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

 4. เพ่ือให้สามารถบรหิารจดัการงานวิชาการและงานสนบัสนนุวิชาการได้อย่างมีประสทิธภิาพ

 5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารสถานศึกษา 

  ปฐมวัย และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 6. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งการบรหิารจดัการโปรแกรมการศกึษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยั 

  ที่มีลักษณะพิเศษ

 7. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางในการจัดการศกึษาปฐมวัยได้อย่างมีคณุภาพ 

  และประสิทธิภาพ
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 8. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัคณุธรรม และจรรยาวิชาชีพของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

  ปฐมวัย

 9. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และพัฒนาตนในการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่าง 

  มีคุณภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัและกระบวนการบรหิารจดัการสถานศกึษาปฐมวยั ทักษะท่ีจ�าเป็นของผูบ้รหิาร การวางแผน 

เชงิกลยุทธ์ การบรหิารข้อขัดแย้ง การจดัการสารสนเทศและการจดัการความรู ้ภารกจิของการบรหิารจดัการ 

สถานศึกษาปฐมวัย การบริหารงานวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 

การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย การบริหารจัดการโปรแกรมส�าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีลักษณะพิเศษ 

การประกันคุณภาพ ผู้บริหารกับการพัฒนาคน และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพของผู้บริหาร

22743	 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Measurement and Evaluation of Preschool Children’s Behaviors

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ ปรัชญา และจุดประสงค์ของการจัด 

  ประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัย

 2. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการและวิธกีารประเมินพฤตกิรรม และพัฒนาการ 

  ทุกด้านของเด็กปฐมวัย

 3. เพ่ือให้สามารถพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินพฤติกรรม และพัฒนาการ 

  ทุกด้านของเด็กปฐมวัย

 4. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี

 5. เพ่ือให้มีความสามารถในการประเมินการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ตลอดจน 

  การแปลความหมายของพฤติกรรมที่ประเมิน

 6. เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการ 

  เด็กปฐมวัย และเขียนรายงานผลการประเมินเด็กปฐมวัยได้

 7. เพ่ือให้สามารถน�าผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์ในการจดัประสบการณ์  ช่วยเหลอืและพัฒนา

  ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎ ีหลกัการ ปรชัญา และจดุประสงค์ของการจัดประสบการณ์ให้แก่เดก็ปฐมวัย ขอบข่าย 

หลักการและวิธีการประเมินพฤติกรรมและพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดประสบการณ์ 

แบบต่างๆ การพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินพฤติกรรมและพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย 

การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี ตลอดจนการประเมนิการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย การจัดท�าข้อมลู

เกีย่วกบัพัฒนาการเด็กปฐมวยั การแปลความหมายของพฤตกิรรมท่ีประเมิน การรายงานผลการประเมิน

พัฒนาการเดก็ การน�าผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์ในการจัดประสบการณ์ การช่วยเหลอืและการพัฒนา

เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

22744	 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Experience for Preschool Children

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขอบข่ายของประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยส�าคัญต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ 

  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 4. เพ่ือให้สามารถน�าความรูค้วามเข้าใจในหลกัการและวิชาการต่างๆ ในการจดัประสบการณ์  

  ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. เพ่ือให้มีความสามารถในการจดัประสบการณ์เพ่ือพัฒนาด้านร่างกาย ด้านความคดิ ด้านภาษา  

  ด้านอารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนการมีคุณธรรมจริยธรรม และการมี 

  สุนทรียภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  ขอบข่ายของประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ปัจจัยส�าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีการในการจัด 

ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา

เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์จิตใจ

และการอยู่ร่วมกันในสังคม การมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการมีสุนทรียภาพ
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22745	 สัมมนาหลักสูตรและการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Curriculum Development and Instruction Methodology

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทฤษฎหีลกัสตูร ทฤษฎกีารสอนและปัจจยัท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

       หลกัสตูรและสามารถออกแบบหลกัสตูรและกจิกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสทิธภิาพ

 2. เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรูท่ี้เป็นสากลเข้ากบันวัตกรรม เทคโนโลยี และภมูปัิญญาท้องถิน่ 

  ในการพัฒนาหลักสูตร การน�าไปใช้ ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

 3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

  การสอน

 4. เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�าในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

 5. เพื่อให้สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่น�าไปสู่คุณภาพการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีการสอน พื้นฐานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การท�าหลักสูตร 

สถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ การน�าหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากล

กับนวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 กระบวนการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนา

หลกัสตูรและการเรยีนการสอน  การพัฒนาภาวะผูน้�า และเครอืข่ายการเรยีนรูท่ี้น�าไปสูค่ณุภาพการศึกษา

22746	 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Thai Language Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหา หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรมปัจจุบัน 

  เพื่อใช้ในการสอน

 2. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาและออกแบบ 

  หลักสูตร

 3. เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ทางภาษาที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน

 4. เพื่อให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาไทย

 5. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ เลอืกใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการเรยีน 

  การสอนภาษาไทย
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของหลักสูตรภาษาไทย การพัฒนาและออกแบบ 

หลักสูตร ทฤษฎีการสอนภาษา การจัดระบบการเรียนรู้ทางภาษา รูปแบบและเทคนิคการสอนภาษาไทย 

การออกแบบสือ่การเรยีนรู ้การเลอืกใช้ภมิูปัญญาและแหล่งเรยีนรู ้การสร้างเครือ่งมือวัดและประเมนิผล 

การเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนภาษาไทย การศึกษาแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย การวิเคราะห์ เลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การสอนภาษาไทย และการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย

22747	 การพัฒนาทักษะทางภาษา	 (6	หน่วยกิต)

 Development of Language Skills

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาส�าหรับครูอย่างต่อเนื่อง

 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

 3. เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขและพัฒนาทักษะทางภาษาของ 

  ผู้เรียน

 4. เพ่ือให้สามารถสร้างเครื่องมือส�าหรับทดสอบสมรรถภาพและแก้ไขทักษะทางภาษาของ 

  ผู้เรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ธรรมชาตขิองภาษา และการใช้ภาษาเพ่ือสือ่ความหมาย ทฤษฎทีางจติวิทยาเกีย่วกบัการเรยีน 

และการสอนภาษา การพัฒนาทักษะการฟังและดู การพูด การอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่องและ 

มีประสทิธภิาพ การพัฒนาทักษะการคดิเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา การจดัการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการฟังและดู การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาและการประเมินสมรรถภาพทางภาษา

เพื่อการสื่อสาร

22748	 วรรณกรรมท้องถิ่น	 (6	หน่วยกิต)

 Folk Literature

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ และความส�าคัญของวรรณกรรม 

  ท้องถิ่น

 2. เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ และความสัมพันธ์ของ 

  วรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคม
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 3. เพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะบางประการของวรรณกรรมท้องถิ่น

 4. เพื่อให้เข้าใจแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่น

 5. เพื่อให้เข้าใจสถานภาพการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น

 6. เพื่อให้สามารถศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความหมายและความส�าคญัของวรรณกรรมท้องถิน่ การวิเคราะห์ลกัษณะรปูแบบและเนือ้หา

ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของ

วรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรม 

ท้องถิ่น สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่น 

และการน�าวรรณกรรมท้องถิ่นไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

22749	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experience in Thai Language

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และความรู้ทางภาษาไทย เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 

  การออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาไทย

 2. เพื่อให้มีความรู้ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการฟัง การดู การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา 

  วรรณคดี และวรรณกรรม

 3. เพ่ือให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องการฟัง 

  การดู การพูด การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม

 4. เพื่อให้สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย การศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา สาระ และการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา

วรรณคดี และวรรณกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ การจัดการเรียนรู้เพ่ือบูรณาการสาระ 

การเรียนรู้ และการผลิตสื่อการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา
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22750	 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ปรชัญา ธรรมชาตแิละโครงสร้างของคณติศาสตร์ จิตวทิยาการเรียนรู้  

  และสาระส�าคัญด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์

 2. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์และสามารถออกแบบ 

  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทาง 

  คณิตศาสตร์

 3. เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการพัฒนา 

  ศักยภาพของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์

 4. เพ่ือให้สามารถอธิบายแนวคิดและขอบเขตการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษาและการวิจัย 

  ด้านการสอน การเรียนรู้ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

 5. เพ่ือให้สามารถใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน 

  คณิตศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวเิคราะห์ปรชัญา ธรรมชาตแิละโครงสร้างของคณติศาสตร์ จิตวิทยาการเรยีนรูค้ณติศาสตร์  

สารัตถะเกี่ยวกับพีชคณิต เรขาคณิต และการวิเคราะห์ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย การน�าเสนอ  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส�าหรับผู้เรียน 

ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน 

และขอบเขตการวจิยัทางคณติศาสตร์ศกึษา การวจิยัการสอน การเรยีนรูน้วตักรรมและเทคโนโลยีการเรยีน

การสอนคณิตศาสตร์ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
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22751	 คณิตศาสตร์ประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)

 Applied Mathematics

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์แนวคดิส�าคญัและวธิกีารประยุกต์คณติศาสตร์ เกีย่วกบัทฤษฎจี�านวน 

  พีชคณิตนามธรรม ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น แคลคูลัส สถิติและ 

  ความน่าจะเป็น และคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ส�าคัญ

 2. เพ่ือให้สามารถประยกุต์ใช้ทฤษฎจี�านวน พีชคณตินามธรรม ทฤษฎีกราฟ ตวัแบบเชิงเส้น 

  และไม่ใช่เชิงเส้น แคลคูลัส สถิติและความน่าจะเป็น และคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ส�าคัญ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวเิคราะห์แนวคดิส�าคญั วธิกีารประยุกต์คณติศาสตร์เกีย่วกบัทฤษฎจี�านวน พีชคณตินามธรรม 

ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น แคลคูลัส สถิติและความน่าจะเป็น และคณิตศาสตร์อื่นๆ  

ที่ส�าคัญมาใช้สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการประยุกต์ด้านอื่นๆ

22752	 คณิตศาสตร์สำาหรับครู	 (6	หน่วยกิต)

 Mathematics for Teacher

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระและหลักการของคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในเรื่อง  

  เซต แบบรปู ความสมัพันธ์และฟังก์ชนั จ�านวนและการด�าเนนิการ ตวัแปร พหุนาม  สมการ 

  และอสมการ เรขาคณิตและการพิสูจน์ การวัด เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส สถิต ิ

  และความน่าจะเป็น และสาระอื่นๆ ของคณิตศาสตร์ที่ส�าคัญ

 2. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยงสาระและหลักการของคณิตศาสตร์พ้ืนฐานกับ 

  คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การสัมมนาแนวคิดส�าคัญ สาระและหลักการของคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในเรื่อง เซต แบบรูป 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน จ�านวนและการด�าเนินการ ตัวแปร พหุนาม สมการและอสมการ เรขาคณิต

และการพิสูจน์ การวัด เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส สถิติและความน่าจะเป็น และสาระอื่นๆ ของ

คณติศาสตร์ท่ีส�าคญั  การวเิคราะห์และเช่ือมโยงสาระและหลกัการของคณติศาสตร์พ้ืนฐานกบัคณติศาสตร์

ในระดับโรงเรียน
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22753	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experience in Mathematics

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูใ้นสาระท่ีเป็นพ้ืนฐานส�าคญัด้านจ�านวนและการด�าเนนิการ พีชคณติ เรขาคณติ  

  การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร 

  คณติศาสตร์  ตลอดจนกรณศีกึษา รปูแบบกจิกรรม และงานคณติศาสตร์ท่ีส่งเสรมิศกัยภาพ 

  ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน

 3. เพ่ือให้สามารถพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นฐาน 

  เพ่ือน�าไปสู่การเกิดความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซ้ึง และมี 

  ความหมาย

 4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ท่ีเช่ือมโยงคณติศาสตร์ในช้ันเรยีน 

  กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและสถานการณ์ในชีวิตจริง

 5. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 

  เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

 6. เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะและ 

  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการวินิจฉัย 

  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน

 7. เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพทางคณติศาสตร์ของผูเ้รยีนโดยใช้กระบวนการวจิยัในช้ันเรยีน  

  และสามารถเกบ็ข้อมูลและจดัระบบสารสนเทศเกีย่วกบัศกัยภาพทางคณติศาสตร์ของผูเ้รยีน  

  เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

สาระส�าคัญเกี่ยวกับจ�านวนและการด�าเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น  

และทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์  รปูแบบกจิกรรมและงานคณติศาสตร์ท่ีส่งเสรมิความรู ้ทักษะ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นฐาน และ 

การเช่ือมโยงคณติศาสตร์กบัสิง่แวดล้อมรอบตวัและสถานการณ์ในชีวติจรงิ การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 

เพ่ือน�าไปสูโ่ครงงานคณติศาสตร์ การเลอืกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยี 

การพัฒนาเครือ่งมือประเมินความสามารถของผูเ้รยีนด้านความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์  
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เจตคตแิละคณุลกัษณะอันพึงประสงค์  และการวนิจิฉัยมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลือ่นของผูเ้รยีน การวจิยัในช้ันเรยีน 

และจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้เรียนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

22754	 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจปรชัญา ธรรมชาต ิโครงสร้าง เนือ้หาสาระ และวธิกีารทางสงัคมศาสตร์  

  ที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

 2. เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาท่ีสอดคล้องกับพลวัต 

  ของสังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผู้เรียน

 3. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับจิตวิทยาการศึกษา

 4. เพื่อให้สามารถพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

  แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

 5. เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา และการวิจัยทางการศกึษา 

  ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทางสังคมศึกษา

 6. เพื่อให้มีความเป็นครูสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรชัญา ธรรมชาติ โครงสร้าง เนือ้หาสาระ และวิธกีารทางสงัคมศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในการ

จดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาท่ีสอดคล้องกบัพลวัตของ

สังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผู้เรียน การบริหารจัดการ

ช้ันเรยีนสงัคมศกึษาท่ีสอดคล้องกบัจติวทิยาการศกึษา การพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการศกึษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การพัฒนา

กระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

และการจัดการศึกษาทางสังคมศึกษา การพัฒนาความเป็นครูสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ

ประเทศ
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22755	 โลกาภิวัตน์ศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Globalization Studies

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลก ภูมิภาค ประเทศ และชุมชนในยุค 

  โลกาภิวัตน์

 2. เพื่อให้สามารถเสนอแนวทางการสร้างสังคมคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์

 3. เพ่ือให้สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยท่ี 

  เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมคุณภาพ

 4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลกัสตูรและจัดการเรยีนรูโ้ลกาภวัิตน์ศกึษาในสงัคมศกึษาได้อย่าง 

  มีประสิทธิภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ กระบวนการโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของโลก 

ภูมิภาค ประเทศ และชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบต่อพัฒนาการของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดและกระบวนการสร้างสังคมคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์ สมดุลและการผสมผสานท่ีส�าคัญ

ในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาท่ียั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง บทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะ

ของปัจจัยส�าคัญในการสร้างสังคมคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้

โลกาภิวัตน์ศึกษาในสังคมศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและกระแสโลกาภิวัตน์

22756	 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Contemporary Information in Social Sciences

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสารสนเทศร่วมสมัยทาง 

  สังคมศาสตร์

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดระบบข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร ์ 

  ตลอดจนการจัดระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

 4. เพือ่ให้สามารถน�าข้อมูลร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอนได้อย่าง

  เหมาะสมกับระดับผู้เรียนและสภาพท้องถิ่น

 5. เพ่ือให้สามารถประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ท่ีได ้

  ศึกษามาแล้ว เพื่อขยายและเสริมแนวคิดให้เกิดความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัข้อมลูร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม 

ปรัชญา การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา จริยธรรม สภาวะแวดล้อม ทรัพยากร ประชากร วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ลักษณะ ประเภทและแหล่งรวมสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการจัดระบบ

ข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ และการน�าระบบสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ในการเรียนการสอน การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์

สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการจัดการความรู้ทางสังคมศาสตร์เพ่ือสร้างงานหรือ 

ข้อเขียนที่มีประสิทธิภาพ

22757	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experiences in Social Studies

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ในเนือ้หาสาระเก่ียวกบัศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรม 

  และการด�าเนนิชีวติในสงัคม เศรษฐศาสตร์ ประวัตศิาสตร์และภูมิศาสตร์ และวิธกีารศึกษา 

  ในศาสตร์และสาระร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา

 2. เพ่ือให้สามารถประยกุต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอนสงัคมศกึษาเพ่ือส่งเสรมิศกัยภาพ 

  ทางสังคมศึกษาของผู้เรียน

 3. เพือ่ให้สามารถวิเคราะห์ จัดท�าและปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษาทีส่อดคล้องกับแนวทาง 

  การพัฒนาบุคคลและสังคมของท้องถิ่น

 4. เพ่ือให้สามารถจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษาท่ีสมัพันธ์กบัพัฒนาการของผูเ้รยีนและสถานการณ์ 

  ในชีวิตจริง

 5. เพ่ือให้สามารถพัฒนาการใช้นวตักรรม เทคโนโลย ีเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครอืข่ายการเรยีนรู ้

  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางสังคมศึกษาของผู้เรียน

 6. เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น�าในการบรหิารจัดการช้ันเรยีนสงัคมศึกษาและการพัฒนาทักษะส�าคัญ 

  ในวิชาชีพครูสังคมศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 เนือ้หาสาระเกีย่วกบัศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด�าเนนิชีวติ 

ในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ และวิธีการศึกษาในศาสตร์และสาระร่วมสมัยทาง 

สงัคมศาสตร์ท่ีสมัพันธ์กบัการเรยีนรูท้างสงัคมศกึษา การประยุกต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอนสงัคมศกึษา 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางสังคมศึกษาของผู้เรียน การวิเคราะห์ จัดท�าและปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษา 
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ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคคลและสังคมของท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่สัมพันธ์ 

กบัพัฒนาการของผูเ้รยีนและสถานการณ์ในชีวติจรงิ การพัฒนาการใช้นวตักรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางสังคมศึกษาของผู้เรียน ภาวะผู้น�าในการ

บริหารจัดการชั้นเรียนสังคมศึกษาและการพัฒนาทักษะส�าคัญในวิชาชีพครูสังคมศึกษา

22759	 ชีววิทยาและเคมีสำาหรับครู	 (6	หน่วยกิต)

 Biology and Chemistry for Teachers

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธบิายแนวคดิส�าคญัของววัิฒนาการของสิง่มชีีวติ กายวภิาค และสรรีวทิยา 

  ของพืชและสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ พันธุกรรม และเทคโนโลยี 

  ชีวภาพ

 2. เพ่ือให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับอะตอมและโมเลกุล กลไกส�าคัญของปฏิกิริยาเคมี เคมี 

  อนนิทรย์ี สารประกอบเชิงซ้อน สมบัตทิางกายภาพและทางเคมีของของแข็ง และของไหล  

  ปิโตรเคมิคอล และเคมีอินทรีย์

 3. เพื่อให้สามารถอธิบายและวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อม และการน�าเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

  มาใช้ในการปรับปรุง และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 4. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประยกุต์ความรูท้างชีววิทยาและเคมมีาใช้ในการ 

  จัดการเรียนการสอน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ ความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ ระบบนิเวศ พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อะตอมและโมเลกุล กลไกส�าคัญของปฏิกิริยาเคมี 

เคมีอนินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของของแข็งและของไหล  

ปิโตรเคมิคอล เคมีอินทรีย์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการน�าความรู้ทางชีววิทยา และเคมี 

มาจัดการเรียนการสอน
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22760	 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำาหรับครู	 (6	หน่วยกิต)

 Physics and Astronomy for Teachers

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธบิายแนวคดิส�าคญัของวทิยาศาสตร์เกีย่วกบั กลศาสตร์ พลศาสตร์ ของไหล  

  พลงังาน เทอร์โมไดนามิกส์ ความร้อน คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส์ สารกมัมันตรงัสี  

  เทคโนโลยีพลงังาน เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส์ เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยีวัสดศุาสตร์  

  และนาโนเทคโนโลยีกายภาพ

 2. เพ่ือให้สามารถอธิบายแนวคิดส�าคัญของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกด้านบรรยากาศ  

  อุตุนยิมวทิยา พายุและหยาดน�า้ฟ้า ภมูอิากาศ ธรณวิีทยา การเคลือ่นท่ีและการเปลีย่นแปลง 

  ของเปลือกโลก แผนท่ีทางภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศ ทฤษฎีของเอกภพ  

  ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดวงดาว และเทคโนโลยีอวกาศ

 3. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประยกุต์ความรูท้างวทิยาศาสตร์เกีย่วกบัฟิสกิส์และ 

  ดาราศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 กลศาสตร์ พลศาสตร์ ของไหล พลงังาน เทอร์โมไดนามกิส์ ความร้อน คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า  

อิเล็กทรอนิกส์ สารกัมมันตรังสี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสื่อสาร  

เทคโนโลยีวัสดศุาสตร์ และนาโนเทคโนโลยกีายภาพ วิทยาศาสตร์เกีย่วกบัโลกด้านบรรยากาศ อุตนุยิมวทิยา  

พายุและหยาดน�า้ฟ้า ภมิูอากาศ ธรณวีทิยา การเคลือ่นท่ีและการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แผนท่ีทาง 

ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศ ทฤษฎีของเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดวงดาว และ

เทคโนโลยีอวกาศ

22761	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experiences in Sciences

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เนื้อหาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด�ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาร 

  และสมบัตขิองสาร แสงและการเคลือ่นท่ี พลงังาน การเปลีย่นแปลงของโลก และดาราศาสตร์ 

  กับอวกาศ

 2. เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับเนื้อหาสาระเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ 

  กระบวนการด�ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แสงและการเคลื่อนที่  

  พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์กับอวกาศ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การศึกษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการด�ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แสงและการเคลื่อนท่ี พลังงาน  

การเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์กับอวกาศ

22762	 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of English Language Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมทางภาษา

 2. เพ่ือให้สามารถอธิบาย เปรียบเทียบเช่ือมโยงปรัชญาและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเรียน 

  การสอนภาษาอังกฤษ

 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 4. เพ่ือให้สามารถเลอืก/น�าวทิยวธิกีารเรยีนและประเมินผลภาษาอังกฤษแบบต่างๆ โดยเฉพาะ 

  การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

 5. เพื่อให้สามารถจัดการสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 6. เพ่ือให้สามารถศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูร การจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ และ 

  สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ และการประเมินภาษา

อังกฤษแบบต่างๆ การเรยีนรูแ้บบพ่ึงตนเอง สือ่และแหล่งเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ การวิจยัเกีย่วกบัหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

22763	 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา	 (6	หน่วยกิต)

 Principles Context of English Language Learning

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และเปรียบเทียบการเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่สอง

 2. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ปัจจยัสิง่แวดล้อมและจิตวิทยาท่ีเกีย่วข้องและส่งผลต่อการเรยีนรู ้

  ภาษาของผู้เรียน

 3. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจด้านทฤษฎขีองบรบิททางสงัคม วฒันธรรม จติวทิยา ตวัแปรด้าน 

  ผู้ใช้ภาษา เจตนาของการสื่อสารทางภาษาและอิทธิพลที่มีต่อรูปแบบและวิธีการใช้ภาษา
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 4. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของบริบทท่ีมีต่อวิธีการใช้ และความเข้าใจในสาร 

  ของผู้ใช้ภาษา วิเคราะห์และสังเคราะห์สารประเภทต่างๆ ในทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน  

  และทักษะสัมพันธ์

 5. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา วิเคราะห์และสังเคราะห์การเรียนรู้ภาษา 

  โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 6. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับมาใช้กับการจัดการเรียนการสอน 

  ในชั้นเรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเรยีนรูภ้าษาแรกและภาษาต่างประเทศ ทฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษาในและ

นอกชัน้เรยีน ทฤษฎ ีงานวจิยั บทความและต�าราเกีย่วกบับรบิททางภาษา สงัคม และการใช้ภาษาในทักษะ

ต่างๆ ปัจจยัสิง่แวดล้อมและจติวทิยาท่ีเกีย่วข้องและส่งผลต่อการเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน ปฏสิมัพันธ์ของ

บริบท ผลกระทบและอิทธิพลของตัวแปรด้านบริบทสังคม วัฒนธรรม และตัวแปรด้านผู้ใช้ภาษาที่มีต่อ

รูปแบบและวิธีการใช้ภาษา ประเภทของสารกับความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ภาษา ประสบการณ์ในการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์สาร

22764	 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 Materials and Media Development in Teaching English

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถส�ารวจความต้องการ ความจ�าเป็น และความสนใจของผูเ้รยีนและผูเ้กีย่วข้อง 

  เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนท่ีจะพัฒนาข้ึน 

  ตอบสนองได้

 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์บทเรียนและสื่อการสอนตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน

 3. เพ่ือให้สามารถเลือกสรรและประเมินสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิธีการ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อ 

  อิเล็กทรอนิกส์ตามเนื้อหาวิชาที่สอน

 4. เพื่อให้สามารถประยุกต์บทเรียนและสื่อการสอนให้เข้ากับบริบทและสิ่งแวดล้อม

 5. เพ่ือให้สามารถออกแบบ และสร้างบทเรยีน สือ่การสอน และกจิกรรมการเรยีนการสอนทักษะ 

  ทางภาษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

 6. เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพบทเรียนและสื่อการสอนที่สร้างขึ้น
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การส�ารวจความต้องการ ความจ�าเป็น และความสนใจของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 

การใช้ภาษาอังกฤษก่อนการพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอน การวิเคราะห์บทเรียนและสื่อการสอนตาม

หลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รยีน การเลอืกสรร สือ่สิง่พิมพ์ สือ่วิธกีาร สือ่วัสดอุุปกรณ์ และสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ 

การประยุกต์บทเรียนและสื่อการสอนให้เข้ากับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และ 

ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาและการเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจ�าวันและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนใน

การเรียนรู้ภาษา การออกแบบ สร้าง และประเมินบทเรียน สื่อการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ทักษะทางภาษา

22765	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experience in English Language

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถน�าแนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร 

  ภาษาอังกฤษมาวางแผนประยุกต์ใช้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

 2. เพ่ือให้สามารถน�าความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัผูเ้รยีน เทคนคิการสอนและการพัฒนากจิกรรม 

  การเรยีนรูภ้าษาองักฤษตามความเหมาะสมของผูเ้รยีนแต่ละวยัมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ 

  จริง/เสมือนจริง

 3. เพื่อให้สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการสื่อสาร

 4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาท่ีเช่ือมโยงภาษาอังกฤษในช้ันเรยีนกบั 

  สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง

 5. เพ่ือให้สามารถเลอืกใช้ข้อมูล/สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาบทเรยีน สือ่ และนวัตกรรมการสอน 

  รวมท้ังสามารถเลอืกใช้กจิกรรม สือ่ และเทคโนโลยท่ีีช่วยให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากสถานการณ์ 

  เสมือนจริง

 6. เพ่ือให้สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านความรู้ 

  ความเข้าใจ ทักษะ และการใช้ภาษาอังกฤษ  

 7. เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย 

  ในชั้นเรียน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน และระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอน มาตรฐานการเรยีนรู ้และหลกัสตูรภาษาอังกฤษ

สาระส�าคัญเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์จริง การน�าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน เทคนิค 

การสอน และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

แต่ละวัยมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง/เสมือนจริง ตลอดจนการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษท่ีเชือ่มโยงภาษาอังกฤษในช้ันเรยีนกบัสถานการณ์/สิง่แวดล้อมในชีวติจรงิ การเลอืกใช้ข้อมูล/ 

สารสนเทศเพื่อพัฒนาบทเรียน นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

พัฒนาเครือ่งมอืวดัและประเมินความสามารถของผูเ้รยีนด้านความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ และการใช้ภาษา

อังกฤษ การใช้กระบวนการวิจยัในชัน้เรยีนเพ่ือการน�าไปสูก่ารพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนและการพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

22768	 บริบททางการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Context of Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธิบายสภาพและผลกระทบของบริบทด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  

  วัฒนธรรมที่มีต่อการศึกษา

 2. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม 

  ที่มีต่อการศึกษา

 3. เพ่ือให้สามารถเสนอแนวคดิของบทบาทการศกึษาต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสงัคม 

  ประเทศและสังคมโลก

 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมกับการศึกษา

 5. เพ่ือให้สามารถประยุกต์องค์ความรูด้้านปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการจัดการศกึษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 สภาพและผลกระทบของบริบทด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการจัดการศึกษา บทบาทของการศึกษาต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ในสังคม คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการจัดการศึกษา
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22769	 การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Management for Special Learners

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความหมาย หลกัการ วิธกีารจดัการศกึษา และการแก้ 

  ปัญหาของผู้เรียนลักษณะพิเศษ

 2. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ สภาพและปัญหาของผู้เรียน 

  ลักษณะพิเศษ

 3. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัจติวิทยาการเรยีนการสอน ส�าหรบัผูเ้รยีนลกัษณะพิเศษ  

  เพื่อน�ามาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม

 4. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจในการเลอืกใช้เครือ่งมือเพ่ือจ�าแนกประเภทของผูเ้รยีนลกัษณะ 

  พิเศษ และวนิจิฉัยเบ้ืองต้นได้ อีกท้ังสามารถใช้สือ่และวิธกีารจัดการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสร้าง  

  ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 5. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ ตลอดจนสามารถประเมินผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนลกัษณะพิเศษ

 6. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัคณุสมบัต ิและบทบาทของผู้ให้การศกึษาส�าหรบัผูเ้รยีน 

  ลกัษณะพิเศษ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจดัระบบการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสทิธภิาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความหมาย ความส�าคัญ และความจ�าเป็น หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาส�าหรับ 

ผู้เรียนลักษณะพิเศษ ประเภทและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ การวิเคราะห์ 

ข้อมลูพ้ืนฐานและข้อวนิจิฉัยเบ้ืองต้นเกีย่วกบัธรรมชาต ิสภาพและปัญหาของผูเ้รยีนลกัษณะพิเศษ จติวทิยา 

การเรยีนการสอนส�าหรบัผูเ้รยีนลกัษณะพิเศษ เครือ่งมือและการเลอืกใช้เครือ่งมือเพ่ือจ�าแนกประเภทของ

ผู้เรียนลักษณะพิเศษ สื่อ และวิธีการจัดการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ แนวทางการประเมินผล 

การเรียนรู้ของผู้เรียนลักษณะพิเศษ การช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้เรียนลักษณะพิเศษท่ีเหมาะสม  

คุณสมบัติและบทบาทของผู้ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนลักษณะพิเศษ
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22770	 สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ		 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Vocational and Career Education

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ กลุ่มอาชีพท่ีส�าคัญ 

  ในสังคมไทยและสังคมโลก

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนาหลกัสตูรการจัดการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรม 

  ทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถานประกอบการในการฝึกทักษะอาชีพและ 

  การจัดการอาชีพเชิงธุรกิจ

 4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลกัสตูรอาชีวศกึษาและการงานอาชีพ และมีทักษะในการออกแบบ 

  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 5. เพ่ือให้สามารถพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังการวัด 

  และประเมินผลในการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 6. เพ่ือให้มีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

  การสอนทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 7. เพ่ือให้สามารถวางแผนการด�าเนนิการพัฒนาการจดัการศึกษาวิชาอาชีพในท้องถิน่ของตน

 8. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ มาตรฐานและคุณลักษณ์ทางอาชีวศึกษา 

  และการงานอาชีพ

 9. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์แนวโน้มของการจดัการเรยีนรูท้างอาชีวศกึษาและการงานอาชีพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการพัฒนาหลกัสตูร การจดัการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมทางอาชีวศกึษาและการงานอาชีพ 

กลุม่อาชีพส�าคญัในสงัคมไทยและสงัคมโลก แนวทางอาชีวศกึษาและการงานอาชีพตามพลวัตของสงัคม 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล กระบวนการวิจัยในด้านการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ การวางแผนการด�าเนินการพัฒนา 

การจดัการศึกษาวชิาอาชีพในท้องถิน่ของตน สมรรถนะ มาตรฐาน คณุลกัษณ์ และการวิเคราะห์แนวโน้ม 

การจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
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22771	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ		 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experiences in Vocational and Career Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เนื้อหาเรื่อง การด�ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบชิ้นงาน 

  ที่เป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการท�างานและอาชีพ

 2. เพ่ือให้สามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้�าหรบัเนือ้หาสาระเรือ่ง การด�ารงชีวิต 

  และครอบครัว การอาชีพ การออกแบบช้ินงานท่ีเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  และเทคโนโลยีเพื่อการท�างานและอาชีพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การศึกษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 

การด�ารงชีวิตและครอบครวั การอาชพี การออกแบบช้ินงานท่ีเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

เทคโนโลยีเพื่อการท�างานและอาชีพ

23720	 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Theories and Practices in Educational Administration

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายและพัฒนาการของทฤษฎีการบริหารการศึกษา

 2. มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา ทฤษฎอีืน่ๆ และกฎหมายการศกึษา 

  ที่เกี่ยวข้อง

 3. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎ ีหลกัการ และกระบวนการบรหิารการศกึษาให้สอดคล้องกบับรบิท 

  มหภาคและภูมิสังคม

 4. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการศึกษา

 5. สามารถจัดองค์การ โครงสร้างการบริหารและก�าหนดภารกิจของครูและบุคลากรทาง 

  การศึกษาได้เหมาะสม

 6. สามารถปฏบัิตตินเป็นแบบอย่างท่ีด ีมีคณุธรรมจรยิธรรม และปฏบัิตตินตามจรรยาบรรณ 

  ของวิชาชีพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ขอบข่าย พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎี หลักการ กระบวนการทางการบริหารทาง 

การศกึษา ประกอบด้วย ทฤษฎรีะบบ ทฤษฎอีงค์การ พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ ภาวะผูน้�า 

ผู้น�าการเปลีย่นแปลงและพฤติกรรมผูน้�า อ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ การตดัสนิใจสัง่การ การบรหิาร
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ความเสี่ยง การบริหารความขัดแย้ง การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การบริหารสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 

ในองค์การ ระบบและกระบวนการบรหิารและการจดัการการศกึษายุคใหม่ แนวคดิร่วมสมัยทางการบรหิาร 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ ระบบการศึกษาและระบบการบริหาร

การศกึษาไทย กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษา หลกัธรรมาภบิาลและความซ่ือสตัย์สจุรติ คณุธรรมและ

จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีตะวันตกและตะวันออกที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาเพื่อการปฏิบัติภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

23721	 การวิจัยการบริหารการศึกษา		 (6	หน่วยกิต)

 Research in Educational Administration

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ประเภท และระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารทาง 

  การศึกษา

 2. มีความรู้และความสามารถในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

 3. สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวธีิวิจยัเพ่ือพัฒนาองค์ความรูแ้ละวิชาชีพการบรหิารการศกึษา

 4. มีความรู้และความสามารถในการประเมินและวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยและสามารถ 

  ประยุกต์งานวิจัยไปใช้ในการบริหารทางการศึกษา

 5. มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์แนวคิดและหลักการการประเมินโครงการและ 

  บริหารจัดการประเมินโครงการในการบริหารทางการศึกษา

 6. มีความรูแ้ละความสามารถในการประยกุต์แนวคดิและหลกัการการวัดและประเมินเพ่ือการ 

  พัฒนาคุณภาพการศึกษา

 7. สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิการวจิยัการบรหิารการศกึษา กระบวนการวิจยัเชิงปรมิาณและการวิจัยเชิงคุณภาพทาง 

การบรหิารการศกึษา ซ่ึงครอบคลมุเนือ้หาเกีย่วกบั การก�าหนดปัญหาเพ่ือการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้อง การเขียนโครงการวิจัย การก�าหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย 

และการเสนอผลการวจิยั ประเภทการวจิยัทางการบรหิารการศกึษาและท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงครอบคลมุเนือ้หา

เกี่ยวกับ การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

การประเมินและบรหิารจดัการประเมินโครงการ การวัดและประเมินเพ่ือการบรหิารการศกึษา การประเมิน

และวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา และการประยุกต์หลักการและระเบียบวิธีวิจัย 
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เพ่ือวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาวิชาชีพ และความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ รวมท้ังการมี

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิจัย 

23722	 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Academic and Educational Resources Administration 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทฤษฎ ีหลกัการและแนวคดิการบรหิารงานวิชาการ การพัฒนา 

  หลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ได้

 2. มีความรูค้วามสามารถในการประเมนิ ปรบัปรงุการบรหิารหลกัสตูรและน�าผลการประเมิน 

  มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

 3. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

 4. มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และการดูแล 

  ช่วยเหลือผู้เรียน

 5. มีความรูค้วามสามารถในการส่งเสรมิวนิยั คณุธรรม จริยธรรมและความสามัคคขีองผู้เรียน

 6. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

 7. มีความรูค้วามสามารถในการระดมทรพัยากรเพ่ือการศึกษา ก�าหนดวธิกีารจดัสรรทรพัยากร 

  การศึกษา และควบคุม ก�ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรการศึกษา

 8. มีความรู้ความสามารถในการบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการ 

  เรียนรู้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการบริหารวิชาการเพื่อคุณภาพ

และความเป็นเลิศ ความเป็นภาวะผู้น�าทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การ

ประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการ

ความรู ้การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้การบรหิารกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรและกจิกรรมนกัเรยีน การดแูล 

ช่วยเหลือผู้เรียน การนิเทศเพ่ือการพัฒนาครู การนิเทศการศึกษา หลักการ แนวคิดและเทคนิคของ 

การบรหิารทรพัยากรทางการศกึษา การบรหิารทรพัยากรบุคคล การบรหิารงานธรุการ การเงนิ พัสดแุละ

อาคารสถานท่ี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู้ การระดมทรัพยากร 

เพื่อการศึกษา การก�าหนดวิธีการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา การควบคุม ก�ากับ ติดตามและประเมินผล

การใช้ทรัพยากรการศึกษา การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
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23723	 นโยบาย	การวางแผน	และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Policy, Planning and Educational Quality Development

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และกระบวนการพัฒนานโยบาย 

  การศึกษา

 2. มีความรูค้วามสามารถในการก�าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และสามารถประยกุต์นโยบาย 

  และแผนไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องกับบริบทขององค์การทางการศึกษา 

 3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลกระทบต่อ 

  นโยบายและการวางแผนการศึกษา

 4. มีความรูค้วามสามารถในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ภาวะทางสงัคม คาดการณ์อนาคต  

  การก�าหนดวิสัยทัศน์ การจัดท�าและบริหารแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 5. มีความรู้ความสามารถในการจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง ก�ากับติดตามการประกัน 

  คุณภาพ และน�าผลการประกันคุณภาพไปพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา

 6. มีความรูค้วามสามารถในการก�ากบัตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคณุภาพการจดัการศึกษา 

  ตามนโยบายและแผนการศกึษา และน�าผลไปใช้ในการปรบัปรงุนโยบาย การวางแผน และ 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคิด และกระบวนการก�าหนดนโยบาย การน�านโยบายไปปฏิบัต ิการก�ากบั 

ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงนโยบายการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

ศตวรรษท่ี 21 ทางด้านบรบิททางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม ค่านยิม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนการศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภาวะทางสังคมและ

คาดการณ์อนาคตด้านการศึกษาของชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่นและสถานศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

องค์การทางการศกึษาเพ่ือก�าหนดวสิยัทัศน์ทางการศกึษา การจดัท�าและบรหิารแผนกลยุทธ์ทางการศกึษา 

ตามกรอบภารกิจขององค์กรทางการศึกษา การจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผน 

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทางการศึกษา หลักและกระบวนการในการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก การก�ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

การก�ากบั ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการจดัการศึกษา และการน�าผลการประเมินไปปรบัปรงุคณุภาพ

การศึกษา
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23727	 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้		 (6	หน่วยกิต)

 Development of Learning Management System 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้  

  ระบบการเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา

 2. มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ระบบการนิเทศการเรียนการสอน  

  และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

 3. มีความรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการระบบ การจดัการเรยีนรู้ในองค์กรทางการศกึษา

 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและ 

  แนวคดิการพัฒนาระบบการจดัการเรยีนรู ้การพัฒนาหลกัสตูร การเรยีนการสอน การนเิทศ 

  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกับ 

  สภาพท้องถิ่นและสถานศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎกีารเรยีนรู ้หลกัการ และแนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรู ้ทฤษฎพัีฒนาการ ทฤษฎกีารเรยีน

การสอน องค์ประกอบของการเรียนการสอน หลักและกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการเรียนรู้ 

การประยุกต์หลกัการ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้หลกัการและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบัหลกัสตูร หลกัและกระบวนการ

วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการ

นเิทศการศกึษา การนเิทศการเรยีนการสอน หลกัและกระบวนการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ระบบ

การเรียนรู้เพ่ือการบริหารวิชาการ การจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับ

สถานศึกษา ท้องถิ่น และสังคม

23728	 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำา	 (6	หน่วยกิต)

 Innovation in Educational Administration and Leadership

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและภาวะผู้น�าทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ 

  ใช้ในการบริหารการศึกษาได้ ท้ังนวัตกรรมการบริหารองค์การ นวัตกรรมการบริหาร 

  การจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมภาวะผู้น�า
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 2. สามารถประยกุต์ใช้นวตักรรมต่างๆ เพ่ือการบรหิารการศกึษาได้อย่างมีประสทิธภิาพ และ 

  เหมาะสมกับสภาพการณ์

 3. สามารถออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั่งยืน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 นวัตกรรมการบริหารและภาวะผู้น�าที่น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริการศึกษา ได้แก่ นวัตกรรม

การบริหารองค์การ นวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมภาวะผู้น�า ซึ่งประกอบ

ด้วย หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�า องค์การแห่งการเรียนรู้ 

นวัตกรรมเพ่ือการบริหารส�านักงาน ผลลัพธ์องค์การ และกระบวนการบริหารองค์การโดยรวม ชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการศึกษา การบริหารการเรียนรู้และจิตตปัญญา การสอนแนะเพื่อการ

บรหิารการจดัการเรยีนการสอน การบรหิารจดัการช้ันเรยีนเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 

การศึกษาทางเลือก ภาวะผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น�าทางวิชาการ ภาวะผู้น�าเชิง

นวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

23729	 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	เพื่อการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)																		

 Information Systems and Technologies for Educational Administration

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัแนวคิดและหลกัการด้านสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 

  ในองค์การทางการศึกษา

 2. มีความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัแนวคดิ หลกัการ องค์ประกอบ และแนวทางจดัเทคโนโลยี 

  สารสนเทศในองค์การทางการศึกษา

 3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

 4. มีความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย แผน และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ 

  การบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติการในองค์การทางการศึกษา

 5. มีความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ 

  ใช้เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดและการบริหาร 

  ส�านักงานสมัยใหม่

 6. มีความรูค้วามสามารถด้านความเสีย่ง ความม่ันคงปลอดภยั จรยิธรรม และความรบัผดิชอบ 

  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารการศึกษา
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลักการด้านสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ และ

แนวทางการใช้เทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษาและการเรยีนรู ้นโยบาย แผน และกลยุทธ์ 

เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติการในองค์การทางการศึกษา 

หลกัการและแนวทางจดัเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์

ใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย จริยธรรม และความรับผิดชอบด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารการศึกษา

23787	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(บริหารการศึกษา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Educational	Administration)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้และทักษะในการน�าทฤษฎี แนวคิดและวิธีการที่ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ใน 

  การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาทางการบริหารการศึกษาในหัวข้อท่ีเป็นประเด็น 

  ปัญหาส�าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ

 2. ฝึกทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรอง สร้างสรรค์ และมีเหตุผลในการศึกษาค้นคว้าและ 

  สร้างองค์ความรู้

 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ

 4. สามารถน�าเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจาและสื่อต่างๆ อย่างเหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาส�าหรับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย การเขียนและเสนอโครงการ

ศึกษาค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องทีจ่ะท�าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือ

วิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย

23788	 วิทยานิพนธ์	(บริหารการศึกษา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Educational	Administration)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
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 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยส�าหรบัวิทยานพินธ์ท้ังการวิจัย

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอและ

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการ

เผยแพร่

23796	 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับผู้นำาทางการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Skill Development and Professional Experiences for Educational Leaders

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

 2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเป็นผู้น�าในองค์การทางการศึกษา

 3. สามารถและทักษะในการบรหิารหลกัสตูร กจิการนกัเรยีน ระบบการนเิทศ การประเมินผล 

  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 4. สามารถในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับผู้อื่น

 5. สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตส�านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม และ 

  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 6. มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร 

  การศึกษาและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเสริมสร้างพัฒนาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาความ 

เป็นผู้บริหารมืออาชีพ การพัฒนาวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ภาวะผู้น�าทางการศึกษา การจัดองค์การ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการ 

แก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการศึกษา การบริหารกิจการนักเรียน หลักสูตร ระบบการนิเทศ ก�ากับ 

ติดตาม การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีในการ
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เป็นผู้น�าทางการศึกษา ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การฝึกและพัฒนาทักษะการบริหาร

จดัการเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษาในองค์การทางการศกึษา การสร้างความสมัพันธ์ระหว่างสถานศกึษา

กบัชุมชนและท้องถิน่ การบรหิารงานระบบเครอืข่าย การเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพตามข้อก�าหนดของคุรุสภา และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร

การศึกษา

25711	 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Concepts of Guidance and Theories in Psychological Counseling 

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 2. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละแนวปฏบัิติในการให้การปรกึษาเชิงจติวิทยา

 3. เพ่ือให้สามารถน�าแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาไปใช้ในการแนะแนว 

  และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แนวคิด

ทางการแนะแนว ทฤษฎกีารปรกึษาการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวิทยา การแนะแนวและการปรกึษา 

เชิงจติวทิยา การปรกึษาครอบครวั การปรกึษารายบุคคล การปรกึษากลุม่ และทักษะการปรกึษาแบบจลุภาค

25712	 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Guidance and Psychological Counseling

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีการวิจัย และการวิจัยประเภทต่างๆ 

 2. เพ่ือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ  และสามารถประเมนิคณุภาพงานวิจัยด้านการแนะแนวและ 

  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้

 3. เพ่ือให้มจีรรยาบรรณของนกัวิจยั และสามารถท�าการวิจยัทางการแนะแนวและการปรกึษา 

  เชิงจิตวิทยาได้ตามมาตรฐานทางวิชาการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวธิกีารวจิยัทางการศกึษา การค้นคว้าวรรณกรรมเพ่ือการวจิยัทางการศกึษา การวางแผน 

การวจิยัและการรวบรวมข้อมลู ระเบียบวธิทีางสถติเิพ่ือการวิจยั การวิจยัเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจติวทิยา การวจิยัเกีย่วกบัการศกึษาและรวบรวมข้อมลูเป็นรายบุคคล การวิจยัเกีย่วกบับรกิารสนเทศ 
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การวจิยัเกีย่วกบับรกิารปรกึษาเชิงจติวทิยา การวิจัยเกีย่วกบัการบรกิารจดัวางตวับุคคล การวิจัยเกีย่วกบั 

การบริการติดตามและประเมินผลการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือ

และกจิกรรมส�าหรบัการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา และการวิจยัเกีย่วกบัการบรหิาร การบรกิาร 

และวิชาการด้านงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25713	 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Guidance and Psychological Counseling

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ปัญหาทางสังคม  

  การศึกษา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จากสภาพปัจจุบันและวรรณกรรม 

  ที่เกี่ยวข้อง

 2. เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจน 

  แนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 3. เพ่ือให้สามารถก�าหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรือแก้ปัญหาและสามารถหา 

  องค์ความรู้ใหม่ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การตดิตาม ศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห์ วิพากษ์ และสงัเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางสงัคมการศกึษา 

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากสภาพปัจจุบัน และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง นวัตกรรมและ

แนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนแนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การก�าหนดแนวทาง 

ในการพัฒนาและ/หรือแก้ปัญหา และสามารถหาองค์ความรู้ใหม่ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา

25714	 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา			 (6	หน่วยกิต)																	

 Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัการพัฒนาเคร่ืองมือและกจิกรรมแนะแนวและการปรึกษา 

  เชิงจิตวิทยา

 2. เพ่ือให้สามารถน�าความรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเครือ่งมอืแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวิทยา 

  ไปประยกุต์ใช้ในการสร้างเครือ่งมือเพ่ือการแนะแนวและการปรกึษาได้อย่างมีประสทิธภิาพ

 3. เพ่ือให้สามารถน�าความรูเ้กีย่วกบัการพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา 

  ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาได้อย่างเหมาะสม
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการเบ้ืองต้นและแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานด้านการศึกษา เครื่องมือมาตรฐาน 

ด้านอาชีพ เครือ่งมือมาตรฐานด้านส่วนตัวและสงัคม เครือ่งมือทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

ท่ีสามารถสร้างข้ึนใช้ได้เองและหลักการสร้าง การพัฒนากิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

กิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

การหาประสิทธิภาพ การประเมินคุณภาพ วิธีการใช้และการรายงานผลการใช้เครื่องมือและกิจกรรม

แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ได้พัฒนาขึ้น

25715	 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร	 (6	หน่วยกิต)

 Guidance and Psychological Counseling in Organizations

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน 

  องค์กร

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจจิตวิทยาท่ีเกีย่วข้องกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา 

  ในองค์กร

 3. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจในการน�าการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวทิยาไปประยุกต์ใช้ 

  ในการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของบุคลากรในองค์กร

 4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิจัย นวัตกรรม และแนวโน้มของการแนะแนวและ 

  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวทิยาในองค์กร จติวทิยาส�าหรบัการแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

ในองค์กร การบริหารจัดการงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร การสื่อสารและการสร้าง

ทีมงาน การเจรจาต่อรอง การขจัดความขัดแย้ง การสร้างขวัญและแรงจูงใจ การปรับพฤติกรรมบุคคล

ในองค์กร การส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรในองค์กร การแนะแนวในองค์กร การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ในองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จติวทิยาในองค์กร เครือ่งมือทางจติวทิยาเพ่ือการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวิทยาในองค์กร นวตักรรม

และแนวโน้มการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
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25794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Guidance	and	Psychological	Counseling)

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้มีทักษะในการน�าแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการท่ีได้จากการศึกษาชุดวิชาต่างๆ และ

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา ในหัวข้อที่เป็นประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ/

หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาส�าหรบัการศกึษาค้นคว้าอิสระหรอืการวิจยัท่ีเป็นประเดน็ส�าคญัต่อการพัฒนา 

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ การเขียนโครงการ 

การสงัเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู และการน�าเสนอการศกึษาค้นคว้า

อิสระหรือการวิจัย

25795	 วิทยานิพนธ์	(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Guidance	and	Psychological	Counseling)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ท้ังการ

วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอ

และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ

การเผยแพร่

25796	 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	(6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. เพื่อสร้างเสริมให้มีบุคลิกภาพของการเป็นนักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาที่ดี

 2. เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาภาวะผูน้�า การบรหิารงานการจดัศนูย์ การประสานงานและการสร้าง 

  เครือข่ายทางวิชาการ และการประกันคุณภาพในวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษา 

  เชิงจิตวิทยา

 3. เพื่อพัฒนาทักษะในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม และการ 

  ให้บริการปรึกษาครอบครัว

 4. เพ่ือส่งเสรมิให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนาวิชาชีพการแนะแนวและการปรกึษา 

  เชิงจิตวิทยา

 5. เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในการน�าเจตคติ จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของ 

  นักแนะแนวไปใช้ในวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม

 6. เพ่ือเสรมิสร้างให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเขียนและการเผยแพร่บทความ นวัตกรรม 

  และแนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 7. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาวิสัยทัศน์ทางการแนะแนวและการปรึกษา 

  เชิงจิตวิทยา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 วิสัยทัศน์ของนักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การบริหารงานการจัดศูนย์ของ

งานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การประสานงานและการสร้างเครือข่ายของนักแนะแนวและ 

ผู้ให้การปรกึษาเชิงจติวทิยา การประกนัคณุภาพของงานแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวิทยา การส่งเสรมิ

เจตคติ จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของนักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การคิดวิเคราะห์

และทักษะการแก้ปัญหา การพัฒนาบุคลิกภาพของนักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การ
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สร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาภาวะผู้น�าของ

นักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นรายบุคคล การให้

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกลุ่ม การให้บริการปรึกษาครอบครัว การเขียนและการเผยแพร่บทความ 

นวัตกรรมและแนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

26707	 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (6	หน่วยกิต)

 Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรูแ้ละความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ปรชัญา ความเชือ่ ตลอดจนทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบั 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 2. สามารถวิเคราะห์ววิฒันาการของการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั และเข้าใจ 

  ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 3. สามารถวเิคราะห์และคดักรองข้อมูลจากบรบิททางสงัคม ความเช่ือท่ีมีผลเกีย่วกบัการพัฒนา 

  ประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสรุปปัญหาและเสนอแนะ 

  แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรัชญา แนวคิด และความเชื่อเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย และ

การศึกษาทางเลือกของไทยและต่างประเทศ หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พัฒนาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของไทยและต่างประเทศ 

 แนวคิดการจัดการศึกษาในประเทศไทย ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนา

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนา

ประเทศ  การวิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

26708	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (6	หน่วยกิต)

 Research for Nonformal and Informal Education Development

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ การวิจัยประเภทต่างๆ และประยุกต์ใช้กับการศึกษานอกระบบและ 

  การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและสังคมแห่ง 

  การเรียนรู้

 2. สามารถวางแผนออกแบบการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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 3. สามารถด�าเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 4. สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

  อัธยาศัยได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรูเ้กีย่วกบัสถติแิละการวจัิย การวิจัยทางสงัคมศาสตร์ การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนา 

โครงการวิจัย การวิเคราะห์โครงการวิจัย แผนและแนวคิดการวิจัยท่ีเหมาะสมกับการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงมนุษยวิทยา การวิจัยเชิงปฏิบัติ การวิจัย

เชิงพัฒนา กรณศึีกษาการวจิยัและพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การด�าเนนิการ

วจิยัการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั การประยุกต์ใช้การวิจัยทางการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

26709	 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(6	หน่วยกิต)

 Seminars on Nonformal and Informal Education Management

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาสาระ หลกัการและทฤษฎท่ีีส�าคญัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 2. สามารถประยุกต์หลกัการ แนวคดิในการบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

  ตามอัธยาศัย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพโดยการ  

  บูรณาการความรูเ้ดมิและความรูปั้จจบัุนอย่างสร้างสรรค์ด้วยความรบัผดิชอบและร่วมมอื 

  กบัผูอ้ืน่เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยแสดงความเป็นผูน้�าได้อย่างเหมาะสม ยดึม่ันตามหลกั 

  คุณธรรม จริยธรรม

 3. สามารถบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับ 

  บริบทด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

  อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับกลุ่มบุคคลต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบการศกึษาตามอัธยาศยั การวางแผนจลุภาค การวเิคราะห์ 

สภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้รยีนและชุมชนบนพ้ืนฐานหลกัการ ทฤษฎแีละการวจิยั การศกึษาค้นคว้า  

การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาโครงการการศึกษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การวิเคราะห์แผน การวิเคราะห์โครงการ การพัฒนาความคดิใหม่ๆ 

จากการบูรณาการความคิดเดิมและความคิดปัจจุบัน การบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
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ตามอัธยาศยั การนเิทศการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การตดิตามและประเมินการศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การตดิตามและประเมนิโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 การมีภาวะผู้น�า การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท�างานและการ

สัมพันธ์ชุมชน การมีความรับผิดชอบและร่วมมือกับผู้อ่ืนและการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

26710	 การเรียนการสอน	การฝึกอบรม	การพัฒนาสื่อการศึกษา	 (6	หน่วยกิต) 

	 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	

 Instruction, Training, Media Development in Nonformal and Informal Education

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

 2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนการเรียนการสอน การฝึกอบรม และพัฒนาสื่อส�าหรับงาน 

  การศึกษานอกระบบ

 3. สามารถวเิคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคดิ หลกัการการศกึษานอกระบบเพ่ือพัฒนาหลกัสตูร 

  การเรียนการสอน การฝึกอบรม และการใช้สื่อในงานการศึกษานอกระบบ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ หลักสูตรท้องถิ่น หลักการ ทฤษฎีและจิตวิทยา 

ท่ีเกีย่วข้องกบัการเรยีนการสอนการศกึษานอกระบบ การเรยีนการสอนผูใ้หญ่ หลกัการ แนวคิด เทคนคิการจดัและ 

บรหิารการฝึกอบรม กลุม่สมัพันธ์ หลกัการพัฒนาและประยกุต์ใช้สือ่การศกึษานอกระบบ และแหล่งการ 

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

26711	 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(6	หน่วยกิต)

 Seminars on Current Problems and Issues in Nonformal and Informal Education

	 วัตถุประสงค์

 1. สามารถติดตาม วิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันท่ีเกี่ยวกับงานการศึกษานอกระบบ  

  บนหลักการและทฤษฎีที่ส�าคัญในเนื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบและทันสมัย

 2. สามารถประยุกต์แนวคิด หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการ 

  ตดิตามและวเิคราะห์สภาพปัจจบัุนและแนวโน้มของงานการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

  ตามอัธยาศัย
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 3. สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นต่างๆ เพื่อน�า 

  มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น�าเสนอประเด็น และความรู้ในการพฒันาและเสนอแนวทาง 

  เพ่ือก�าหนดแนวโน้มของสภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย จากบรบิท 

  ที่เกี่ยวข้อง

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปัญหาและประเดน็ในการศกึษานอกระบบ หลกัการและกระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหาและ 

ประเดน็ต่างๆ กลุม่ทางสงัคม การเมือง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมท่ีมีผลต่อการจัดการการศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ปัญหาและประเด็นในการส�ารวจ 

กลุ ่มเป้าหมาย ความต้องการและสภาพปัญหาของกลุ ่มเป้าหมาย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

การพัฒนาสื่อ การจัดหาทรัพยากร การบริหารควบคุมติดตาม การด�าเนินงาน การประเมินผล 

การด�าเนินงาน การประสานสัมพันธ์ในการด�าเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร

26712	 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (6	หน่วยกิต)

 Research Seminars in Nonformal and Informal Education

	 วัตถุประสงค์

 1. สามารถติดตาม วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา 

  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 2. ประยุกต์แนวคิดหลักการในการวิเคราะห์งานวิจัยและสามารถออกแบบงานวิจัย

 3. แลกเปลีย่นความคิดเห็นและความรู้ในการวิจัยเกีย่วกบัการศกึษานอกระบบและการศึกษา 

  ตามอัธยาศัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 วเิคราะห์และวพิากษ์งานวจิยั แนวคดิ รปูแบบ เค้าโครง การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ผลงานของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ

ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การรู้จักวางแผนการวิจัยงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย
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26794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)	(6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Nonformal	and	Informal	Education)

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้นกัศกึษามทัีกษะในการน�าแนวคดิทฤษฎ ีและวิธกีารท่ีศกึษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ใน 

การศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้าหรือวิจัย ปัญหาทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ในหัวข้อที่เป็นประเด็นหรือปัญหาส�าคัญ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกศกึษาค้นคว้าอย่างมีระบบในหัวข้อใดหัวข้อหนึง่ ท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้นักศึกษา

ท�าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วน�าเสนอผลงานต่อคณะ

กรรมการการศึกษาค้นคว้าอิสระในรูปของบทความและรายงาน

26795	 วิทยานิพนธ์	(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Nonformal	and	Informal	Education)

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพ่ือการวิจัยส�าหรบัวิทยานพินธ์ ท้ังการวิจยั 

เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ การเกบ็รวบรวมข้อมลู การน�าเสนอข้อมลูวิทยานพินธ์ การน�าเสนอและสอบ 

ปกป้องวทิยานพินธ์ การเขียนรายงานวทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวจิยัเพ่ือการเผยแพร่
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26796	 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย		(6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Nonformal and Informal Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพ่ิมเตมิท่ีได้รบัจากการถ่ายทอด โดยระบบการสอนทางไกล

 2. พัฒนาให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม มีทัศนคตท่ีิดต่ีอการประกอบอาชีพการศึกษานอกระบบ 

  และการศึกษาตามอัธยาศัย

 3. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการในวิชาชีพการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

  ตามอัธยาศัย

 4. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการท�างานเป็นหมู่คณะ

 5. พัฒนาทักษะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้น�าทางด้านการศึกษานอกระบบ 

  และการศึกษาตามอัธยาศัย

 6. เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์ประเด็นส�าคัญของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ 

เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์สนามในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ การวางแผน การจัดกิจกรรมการพัฒนา 

การบริหาร การควบคุม การนิเทศ ติดตามผล การวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบ การพัฒนา 

บุคลิกภาพและเจตคติให้เหมาะสมต่อการเป็นนักการศึกษานอกระบบ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

และความสามารถในการท�างานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางการศกึษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมส�าหรับ 

นักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาดูงาน
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27702	 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Educational Technology and Communications

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิและทฤษฎด้ีานเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 

  ที่สนใจส�าหรับการวิจัย

 2. เพื่อให้ก�าหนดปัญหาการวิจัยและรายละเอียดของปัญหาทางการวิจัย

 3. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถออกแบบการวจัิย  พัฒนาเครือ่งมอืการวจัิยอย่างมีคุณภาพ  และด�าเนนิ

  การวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 4. เพื่อให้สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย

 5. เพื่อให้สามารถเผยแพร่และประยุกต์งานวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปัญหาการวิจัย วรรณกรรมการออกแบบ 

การวิจัยซึ่งครอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงคุณภาพ

และการประเมินโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวิจัยด้านการจัดระบบและการ

ออกแบบทางการศึกษา การวิจัยด้านพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา การวิจัยด้านสื่อสารการศึกษา 

การวิจัยด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการทางการศึกษา และการวิจัยด้านการประเมินทางการศึกษา 

และการเผยแพร่และการประยุกต์งานวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27703	 การจัดระบบทางการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Systems Approach in Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของระบบและการจัดระบบทางการศึกษา  

  และขั้นตอนการจัดระบบทางการศึกษาครอบคลุมการวิเคราะห์ การสังเคราะห์สร้างแบบ 

  จ�าลอง และทดสอบระบบ

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน 

  อัธยาศัย และสังคมข่าวสาร

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบสื่อสารการศึกษาและการจัดระบบการใช้ 

  สื่อการศึกษา
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 4. เพื่อให้สามารถจัดระบบทางการศึกษาได้

 5. เพ่ือให้สามารถออกแบบระบบการเรียนการสอน และระบบการฝึกอบรม และออกแบบ 

  ศูนย์ความรู้และทรัพยากรทางการศึกษาได้

 6. เพ่ือให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารและควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพร่ระบบ 

  ทางการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระบบและการจัดระบบ  การวิเคราะห์ระบบทางการศึกษา การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา  

การสร้างแบบจ�าลองระบบทางการศกึษา การทดสอบระบบทางการศกึษา การจดัระบบการศกึษาในระบบ

โรงเรียน การจัดระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน การจัดระบบการศึกษาอัธยาศัย และการจัดระบบ

ทางการศึกษายุคสังคมข่าวสาร การออกแบบระบบการเรียนการสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรม 

การออกแบบศนูย์ความรูแ้ละทรพัยากรทางการศกึษา การจดัระบบสือ่การศกึษา และการจดัระบบการใช้

สื่อการศึกษา  รายกรณีการจัดระบบทางการศึกษา การบริหารและการควบคุมระบบทางการศึกษา และ

การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา

27704	 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Educational Technology and Communication

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาทางวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 

  ทางการศึกษา

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและผลการวิจัยขอบข่ายทางเทคโนโลยีและ 

  สื่อสารการศึกษา

 3. เพ่ือให้รวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือ 

  น�าสู่การวิจัย

 4. เพื่อให้จัดสัมมนาทางวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สัมมนาทฤษฎีและผลการวิจัยด้าน 

การจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา ด้านพฤติกรรมทางการศึกษา ด้านวิธีการทางการศึกษา  

ด้านสือ่สารทางการศกึษาส�าหรบัผูเ้รยีน สือ่ส�าหรบัผูบ้กพร่อง สือ่ส�าหรบัผูพิ้การ สือ่ส�าหรบัผูช้ายชอบ และ 

สือ่ส�าหรบัผูต้้องขัง ด้านการจดัสภาพแวดล้อมทางการศกึษา ด้านการจดัการทางการศกึษา และด้านการ 

ประเมินทางการศึกษา
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27705	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Technology and Communication in Human Resource Development

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนา 

  ทรพัยากรมนษุย์ และพัฒนาการเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษากบัการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรพัยากร 

  มนษุย์ด้วยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเล่าเรยีน ฝึกอบรม การจดัการความรูแ้ละสภาพแวดล้อม

 3. เพ่ือให้สามารถน�าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ในแหล่งวิทยบริการเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ และการศึกษาทางไกล 

 4. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการน�าญาณวิทยามาใช้ในการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์

 5. เพื่อให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวิถีไทย

 6. เพ่ือให้ยกตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการพัฒนา  

  ทรัพยากรมนุษย์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  พฒันาการเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ เทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ด้วยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเล่าเรยีน ฝึกอบรม และ

สภาพแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคสังคมข่าวสารและสังคมเรียนรู้ แหล่งวิทยาการเพ่ือ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาทางไกลกับ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ญาณวิทยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม

วิถีไทย กรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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27706	 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม	 (6	หน่วยกิต)

 Instructional Technology and Communication and Training

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของเทคโนโลยีการสอนและสื่อสารการสอน

 2. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนมาใช้ในการเรียนการสอนและ 

  การฝึกอบรม

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์เพ่ือการสอน สื่อมวลชนเพ่ือการสอน  

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการสอน และชุดการเรียน

 4. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อการสอนในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และอัธยาศัย

 5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของเทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม

 6. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัระบบและออกแบบการฝึกอบรมและเลอืกใช้วิธกีาร 

  และสื่อได้เหมาะสม

 7. เพื่อให้สามารถประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

 8. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของนักเทคโนโลยีการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอนและสื่อสารการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน 

ระบบการสอนร่วมสมัย สื่อโสตทัศน์ สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ชุดการเรียน 

นวตักรรมสือ่การสอนในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และตามอัธยาศยั  แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยี

และสื่อสารการฝึกอบรม  การจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรม  วิธีการและสื่อสารการฝึกอบรม ศูนย์

การฝึกอบรม การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม และคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเทคโนโลยีการศึกษา
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27707	 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Technology and Communication Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ การจดัการงานเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร  

  การอ�านวยการ การสือ่สาร การประสานงาน การควบคมุ การจดัสรรทรพัยากร การประเมนิ 

  และติดตามผล และการรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 3. เพื่อให้ตระหนักถึงแนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระบบมิติการจัดการงาน

เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา การวางแผนการจดัการ การจดัหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอ�านวยการ 

การสื่อสาร การประสานงาน การควบคุม การจัดสรรทรัพยากร การประเมินและติดตามผล การรายงาน

ผลการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรณีตัวอย่างการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และแนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

27708	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

	 Electronic	and	Tele-communication	Media	in	Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมยุคสารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และ 

  โทรคมนาคม การศึกษา และประเภทของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา 

  ในโรงเรียน การฝึกอบรม และการศึกษาตลอดชีวิต

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 สงัคมยุคสารสนเทศกบัการศกึษา การสือ่สารทางอิเลก็ทรอนกิส์และโทรคมนาคมกบัการศกึษา 

โลกดิจตัิลกบัการศกึษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบัการศกึษา การสือ่สารไร้สายกบัการศกึษา ประเภทของ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  โทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา วิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา ไมโครเวฟและดาวเทียมเพื่อการศึกษา การประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

เพ่ือการศึกษา การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษาในระบบโรงเรียน การฝึกอบรม 

และการศึกษาตลอดชีวิต
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27794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Educational	Technology	and	Communication)

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัย และการค้นคว้านวัตกรรมและเทคโนโลย ี

  การศึกษาที่เหมาะสม

 2. เพื่อให้สามารถน�าผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ประโยชน์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาส�าหรับการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานการวิจัย การวิเคราะห์

ผลงานการวิจัย การประยุกต์ผลงานการวิจัยไปเป็นประโยชน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เน้น

การค้นคว้าในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม

27795	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Educational	Technology	and	Communication)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยส�าหรบัวิทยานพินธ์ท้ังการวิจัย 

เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ การเกบ็รวบรวมข้อมลู การน�าเสนอข้อมลูวิทยานพินธ์ การน�าเสนอและสอบ 

ปกป้องวทิยานพินธ์ การเขียนรายงานวทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวจิยัเพ่ือการเผยแพร่
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27796	 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Educational Technology and Communications

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ด้านสามัญทัศน์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ 

  วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 2.  เพื่อพัฒนาให้มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ท�างานเป็นทีม มีภาวะผู้น�าทางเทคโนโลยีและ 

  สื่อสารการศึกษา 

 3. เพ่ือให้นักศึกษาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการศึกษา ผลิตสื่อภาพเพ่ือการศึกษา ผลิตสื่อเสียง 

  เพื่อการศึกษา และผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา 

 4.  เพ่ือให้นกัศกึษาจดัท�าโครงการหน่วยจดัตัง้องค์กร การจดัการองค์กร และการพัฒนาบุคลากร 

  ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 5.  เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 สามัญทัศน์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การท�างานเป็นทีม ภาวะผู้น�า และคุณธรรมส�าหรับนักเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา การผลิตสื่อเสียงเพื่อการศึกษา และการผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา การ

จดัท�าโครงการหน่วยงานเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา การจัดตัง้องค์กรเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา 

การจัดการองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา 

29701	 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Science Curriculum and Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีทางจิตวิทยาและ 

  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 2. เพ่ือให้สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การใช้และการบริหารหลักสูตร  

  การนิเทศการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงการเรียนการสอน

 3. เพ่ือให้สามารถอธิบายหลักการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ หลักสูตรระดับสถานศึกษา  

  หลกัสตูรกลุม่วชิา หลกัสตูรส�าหรบักลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการเรยีนการสอน 

  วิทยาศาสตร์ได้
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 4. เพ่ือให้สามารถอธิบายหลักการพัฒนาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการเรียน 

  การสอนวิทยาศาสตร์

 5. เพ่ือให้สามารถระบุเป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการพัฒนาหลักสูตรและการ 

  จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้

 6. เพ่ือให้สามารถระบุแนวโน้มการพัฒนาและการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  วิทยาศาสตร์ในอนาคตได้

 7. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และ 

  สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 8. เพ่ือให้สามารถสืบค้นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพในการ 

  จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 9. เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านการสอน 

  วิทยาศาสตร์

 10. เพ่ือให้สามารถสังเคราะห์และน�าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านการสอน 

  วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การใช้และการบริหารหลักสูตร 

นิเทศการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระดับชาติ 

หลักสูตรระดับสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มวิชา หลักสูตรส�าหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ การพัฒนาโครงการ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป้าหมาย ลักษณะเฉพาะ แนวโน้มและการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กระบวนการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา

และแนวโน้มของการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์

29702	 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู	 (6	หน่วยกิต)

 Principles and Theories of Education for Teaching Profession

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา บริบททางการศึกษา  

  และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

 2. เพ่ือให้สามารถอธบิายเกีย่วกบัจติวทิยาการศกึษา จติวทิยาพัฒนาการ และจติวทิยาแนะแนว 

  และการให้ค�าปรึกษา
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 3. เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ วิสัยทัศน์ 

  และแผนพัฒนาการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

 4. เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับความส�าคัญของวิชาชีพครู และพัฒนาการวิชาชีพครู

 5. เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู และความเป็นครูและ 

  เจตคติต่อวิชาชีพครู

 6. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่ความหมายในการเรยีนการสอน 

  และการสืบค้นความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 7. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้

 8. เพื่อให้อธิบายหลักการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และผู้เรียน 

  ที่มีลักษณะพิเศษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา บริบททางการศึกษา ด้านศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม แนวคดิและกลวธิกีารจดัการศึกษาเพ่ือเสรมิสร้างการพัฒนาท่ียัง่ยืน จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยา

การศึกษา จติวทิยาพัฒนาการ จติวทิยาการแนะแนวและให้ค�าปรกึษา ระบบการจดัการศกึษาของไทยและ 

ต่างประเทศ วสิยัทัศน์และแผนพัฒนาการศกึษา หลกัการ แนวคดิ แนวปฏบัิตเิกีย่วกบัการจดัการคณุภาพ

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ความส�าคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการวิชาชีพครู คุณลักษณะ

และมาตรฐานวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู จิตวิญญาณครู ความเป็นครูและเจตคติต่อ

วชิาชีพคร ูกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัครแูละวชิาชีพคร ูหลกัธรรมาภบิาล และความซ่ือสตัย์สจุรติ คณุธรรม 

จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีคร ูการจดัการความรูเ้กีย่วกบัวิชาชีพคร ูการใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสืบค้นความรู้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 

การสือ่สารและแสวงหาความรู ้หลกัการจดัการศกึษาท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และผูเ้รยีน

ท่ีมลีกัษณะพิเศษ การบูรณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกนั 

โดยสันติ ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา
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29703	 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธบิายประวตั ิปรชัญา วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาตแิละบทบาท 

  ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับ 

  เป้าหมาย และลกัษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร์ จติวทิยาการเรยีนรู ้การจดักจิกรรม 

  การเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

  วิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับต่างๆ รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร 

  วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวิจัยทางหลักสูตรและการ 

  จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคต

 2. เพ่ือให้สามารถออกแบบหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสรมิการ 

  พัฒนาความรูว้ทิยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจติวิทยาศาสตร์ การคดิ 

  วเิคราะห์ สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา สามารถเลอืกและใช้วิธสีอน เทคนคิการสอน ตลอดจน 

  สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การสร้าง 

  และใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  

  การวิจัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เพ่ือให้มีความตระหนกัถงึความส�าคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อสงัคม ความ 

  ส�าคญัของการพัฒนาผูเ้รยีนให้เป็นผูมี้จิตวิทยาศาสตร์ และเป็นพลเมอืงท่ีสามารถปรบัตวั 

  ให้เหมาะสมกบัความเปลีย่นแปลงและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพ่ือ 

  ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพ สามารถแก้ปัญหา และด�ารงชีวิตอยู่ในสงัคมวิทยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลยีได้อย่างมีความสุข

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ประวัติ ปรัชญา วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและบทบาทของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการสอนวิทยาศาสตร์ 

จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 

และแก้ปัญหาได้ การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ส�าหรบัผูเ้รยีนระดบัต่างๆ หลกัการ แนวคดิ แนวปฏบัิตเิกีย่วกบัการจัดท�าแผนการจัดการเรยีนรู ้แนวโน้ม 

การพัฒนาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ การวิจัยทางหลกัสตูรและการจัดการเรยีน 

การสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคต การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
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ท่ีส่งเสรมิการพัฒนาความรูว้ทิยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจติวิทยาศาสตร์ วิธสีอน 

เทคนิคการสอน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ท้ังในและนอกสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

การจัดการชั้นเรียน การจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัด

และประเมินผล การสร้างและใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ 

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการเรียนรู้ การวิจัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ความส�าคัญของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม

29704	 สื่อ	นวัตกรรม	และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in Science Learning

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานทางด้านสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

  สือ่อเิลก็ทรอนกิส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สือ่โสตทัศน์ และ 

  การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการ การใช้ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ เพ่ือสร้างและพัฒนานวตักรรมสือ่การเรยีน 

  การสอนวิทยาศาสตร์

 3. เพื่อให้สามารถออกแบบ ผลิตและใช้ชุดการเรียน ชุดฝึกทักษะกระบวนการ ชุดฝึกทักษะ 

  ปฏิบัติการทดลอง ของเล่นและเกม จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในและนอกห้องเรียน 

  ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 4. เพื่อให้สามารถบูรณาการสื่อในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอนแบบต่างๆ

 5. เพ่ือให้สามารถจัดระบบแหล่งเรียนรูแ้ละภมิูปัญญาท้องถิน่เพ่ือการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

 6. เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุง สื่อวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

 7. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจทางด้านการวิจยัท่ีเกีย่วข้องกบัสือ่และนวัตกรรมด้านการจดัการ 

  เรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 8. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด เครื่องมือ และนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการ 

  เรียนรู้วิทยาศาสตร์

 9. เพ่ือให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ 

  การใช้สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

 10. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

  วิทยาศาสตร์ระดับประเทศและสากล
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

การเลอืกใช้วสัด ุอุปกรณ์ เครือ่งมอื กระบวนการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์ 

เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สือ่โสตทัศน์ การเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย ชุดการเรยีน ชดุฝึกทักษะ 

กระบวนการ ชุดฝึกทักษะปฏบัิตกิารทดลอง สือ่กจิกรรมทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน 

การบูรณาการสื่อในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอนแบบต่างๆ การจัดระบบแหล่งเรียนรู้และ

ภมิูปัญญาท้องถิน่เพ่ือการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ การใช้ของเล่นและเกมในการจดัการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตร์ การจดัเกบ็ ดแูลรกัษาและซ่อมบ�ารงุ สือ่วัสด ุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยท่ีเกีย่วข้อง

กับสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ การสร้างและการใช้เครือ่งมือวัดความรูท้างวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การวัดและ

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศและสากล เครื่องมือและนวัตกรรม

ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการเรียนวิทยาศาสตร์

29705	 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Developing Activities to Enhance the Learning Experience in Science Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู ้

  วิทยาศาสตร์ส�าหรับผู้เรียน

 2. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์กจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์จากกรณตัีวอย่าง 

  ที่ก�าหนดให้

 3. เพ่ือให้สามารถอธบิายวิธีการการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

  ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและบริบทที่เกี่ยวข้อง

 4. เพ่ือให้สามารถแสดงผลงานการออกแบบและทดลองใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ ์

  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ส�าหรบัผูเ้รยีน

นอกเหนอืจากการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลกัสตูรปกต ิกจิกรรมท่ีมีความหลากหลายและมีความ

เกีย่วข้องกบัการใช้ทรพัยากร แหล่งเรยีนรู ้และภมิูปัญญาในท้องถิน่ ได้แก่ การท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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การจดัท�าชมรมวทิยาศาสตร์ ค่ายวทิยาศาสตร์ การจัดท�าสือ่และของเล่นทางวิทยาศาสตร์ การฝึกกจิกรรม

เสริมทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การใช้กิจกรรมเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างและใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู ้

วิทยาศาสตร์ และการจัดกิจกรรมในลักษณะอื่นๆ ตามความสนใจส�าหรับสังคมในอนาคต

29708	 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน	 (1	หน่วยกิต)

 Science Teacher Profession Practicum During Class  

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูในการจัดการเรียนการสอน

 2. เพ่ือให้มีทักษะในการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล 

  ผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่ก�าหนดให้ได้

 3. เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีก�าหนดให้ในสถานการณ์จ�าลอง 

  และในสถานศึกษาได้

 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 สังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้าง 

ความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ�าลองและในสถานศึกษา การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ

ตัดสนิผลการเรยีน การสอบภาคปฏบัิตแิละการให้คะแนน การวจิยัแก้ปัญหาผูเ้รยีน การพัฒนาความเป็นครู 

มืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ศึกษางานฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน แผนงานโครงการ 

บริบทของสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

29709	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 (6	หน่วยกิต)

 Teacher Profession Practicum I 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัหลกัสตูร การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขียน 

  แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การบริหาร 

  จัดการชั้นเรียน และงานในหน้าที่ครูอื่นๆ ในสถานศึกษาตามสภาพจริง

 2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และส่งเสริมคุณลักษณ ์

  ความเป็นครูวิทยาศาสตร์

 3. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 4. เพ่ือสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและ 

  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

 5. เพ่ือสร้างเสริมความสามารถด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในฐานะท่ีเป็นครู และสร้าง 

  ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียนและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนท่ี 

  สถานศึกษาตั้งอยู่

 6. เพ่ือปลกูฝังคณุลกัษณะด้านความรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมาย การรูจ้กัปฏบัิตติน 

  ตามระเบียบข้าราชการ และกฎระเบียบของสถานศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 7. เพ่ือปลกูฝังการมเีจตคตท่ีิด ีและตระหนกัถงึคณุค่าของวิชาชีพครซ่ึูงเป็นวิชาชีพช้ันสงูและ 

  ธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันวิชาชีพศึกษาศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัหลกัสตูร การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขียนแผนการจดั 

การเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล และน�าผลไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รยีน การแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืแบ่งปัน 

ความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการ 

ช้ันเรยีน งานในหน้าท่ีครอูืน่ๆ ท่ีนอกเหนอืจากการจดัการเรยีนการสอน การพัฒนาตนเองให้มีบุคลกิภาพท่ี

เหมาะสม การส่งเสรมิคณุลกัษณ์ความเป็นครวูทิยาศาสตร์ การสร้างเสรมิมนษุยสมัพันธ์และความสามารถ 

ในการท�างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะและมนษุยสมัพันธ์ในองค์กร การส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในฐานะ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู การปรบัตวัให้เข้ากบัสงัคมในฐานะท่ีเป็นคร ูและสร้างความสมัพันธ์ท่ีดกีบัผูเ้รยีน 

และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชุมชนท่ีสถานศกึษาต้ังอยู่ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 

ทางวชิาชพี การปลกูฝังคณุลกัษณ์ด้านความรบัผดิชอบต่อหน้าท่ี การปฏบัิตตินตามกฎระเบียบขององค์กร 

การมีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู 

29710	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 (6	หน่วยกิต)

 Teacher Profession Practicum II

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัหลกัสตูร การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขียน 

  แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การบริหาร 

  จัดการชั้นเรียน และงานในหน้าที่ครูอื่นๆ ในสถานศึกษาตามสภาพจริง

 2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และส่งเสริมคุณลักษณ ์

  ความเป็นครูวิทยาศาสตร์
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 3. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เพื่อส่งเสริมการท�าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 5. เพ่ือสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะและ 

  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

 6. เพ่ือสร้างเสริมความสามารถด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในฐานะท่ีเป็นครู และสร้าง 

  ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียนและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนท่ี 

  สถานศึกษาตั้งอยู่

 7. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การรู้จักปฏิบัต ิ

  ตนตามระเบียบข้าราชการ และกฎระเบียบของสถานศกึษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 8. เพ่ือปลกูฝังการมเีจตคตท่ีิด ีและตระหนกัถงึคณุค่าของวิชาชีพครซ่ึูงเป็นวิชาชีพช้ันสงูและ 

  ธ�ารงไว้ซึ่งสถาบันวิชาชีพศึกษาศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเขียนแผน 

การจดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล และน�าผลไปใช้ในการพัฒนาผูเ้รยีน การแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอื

แบ่งปันความรู้ในการสมัมนาการศกึษา การจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ การบรหิาร

จัดการชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานในหน้าที่ครูอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก

การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม การส่งเสริมคุณลักษณ์ความ 

เป็นครวูทิยาศาสตร์ การสร้างเสรมิมนษุยสมัพันธ์และความสามารถในการท�างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะและ

มนษุยสมัพันธ์ในองค์กร การส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพช้ันสงู การปรบัตวั

ให้เข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา 

ผูป้กครองและชมุชนท่ีสถานศึกษาตัง้อยู่ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวชิาชีพ การปลกูฝังคณุลกัษณ์ 

ด้านความรบัผดิชอบต่อหน้าท่ี การปฏบัิตตินตามกฎระเบียบขององค์กร การมีเจตคตท่ีิดแีละตระหนกัถงึ 

คุณค่าของวิชาชีพครู 

29797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(วิทยาศาสตร์ศึกษา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Science	Education)

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้มทัีกษะในการน�าแนวคดิ ทฤษฎี และวิธกีารท่ีศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในการศกึษา 

วิเคราะห์ และการวิจัยปัญหาทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในหัวข้อท่ีเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญ 

ต่อการพัฒนาการศึกษาและหรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาส�าหรบัการวเิคราะห์หรอืวิจยั การเขียนโครงการวิจัย  การเสนอโครงการวิจัย  

การวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีจะท�าการวิเคราะห์หรอืวิจัย  การเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล การเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือการรายงานผลการวิจัย

29798	 วิทยานิพนธ์	(วิทยาศาสตร์ศึกษา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Science	Education)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�าวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�าเสนอข้อมูลส�าหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถน�าเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การส�ารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยส�าหรบัวิทยานพินธ์ท้ังการวิจัย 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�าเสนอและ

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการ

เผยแพร่
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29799	 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Science Education

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือเสรมิความรูเ้กีย่วกบัเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษาของคุรสุภา และกฎหมาย 

  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่จ�าเป็นส�าหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  และการพัฒนาวิชาชีพครู

 2. เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ 

  การบริหารจัดการในสถานศึกษาตามสภาพจริง

 3. เพื่อพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ

 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�าทางวิชาการและวิชาชีพ

 5. เพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 6. เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมท้ังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

  ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และการพฒันาวิชาชพีครู การวิเคราะห์หลักสูตร

และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ 

มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพครวูทิยาศาสตร์ การส่งเสรมิและพัฒนาภาวะผูน้�าทางวิชาการและวิชาชีพ การสร้าง

ความก้าวหน้าและพัฒนาวชิาชีพครอูย่างต่อเนือ่ง การสร้างเสรมิมนษุยสมัพันธ์และความสามารถในการ

ท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ 

 ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

Critical Analysis and Application of Theories  

 in Educational Administration

23906

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหาร 

 การศึกษา  

Advanced Research Methodology Related to  

 Research in Educational Administration

23907

สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัย 

 ทางการบริหารการศึกษา

Seminar on Problems and Issues Related to  

 Research in Educational Administration

23908

ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา Selected Topics in Educational Administration  23909
ดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา) Dissertation (Educational Administration) 23997
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทาง 

 การบริหารการศึกษา

Intensive Seminar on Enhancement of 

 Doctoral Professional Experiences in  

 Educational Administration 

23999

ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Educational Technology and Communication  

 Management 

27707

การจัดการศึกษาส�าหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ Educational Management for Special Learners 22769
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ Provision of Learning Experiences in 

 Mathematics 

22753

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย Provision of Learning Experiences in 

 Thai Language 

22749

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Provision of Learning Experiences in 

 English Language 

22765

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษา

 และการงานอาชีพ 

Provision of Learning Experiences in 

 Vocational Area 

22771

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Provision of Learning Experiences in 

 Sciences 

22761

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา Provision of Learning Experiences in 

 Social Studies 

22757

การจัดประสบการณ์ส�าหรับเด็กปฐมวัย Provision of Experiences for Preschool  

 Children 

22744

การจัดระบบทางการศึกษา Systems Approach in Education 27703
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร Guidance and Psychological Counseling in  

 Organizations 

25715

การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย Management of Early Childhood Educational  

 Institution 

22742

การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา Academic and Educational Resources

 Administration

23722

การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Evaluation and Research for Instruction 20508

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

 ระหว่างเรียน 

Science Teacher Profession Practicum 

 During Class

29708

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Teacher Profession Practicum 20596
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 Teacher Profession Practicum I 29706

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 Teacher Profession Practicum II 29707

การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์

 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Developing Activities of Enhance

 the Learning Experience in Science 

 Education

29705

การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว  

 และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Development of Guidance and Psychological 

 Counseling Activities and Instrument

25714

การพัฒนาทักษะทางภาษา Development of Language Skills 22747
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

 ส�าหรับผู้น�าทางการศึกษา

Skill Development and Professional 

 Experiences for Educational Leaders

23796

การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ Materials and Media Development in

 Teaching English

22764

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ Development of Learning Management  

 System

23727

การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน Curriculum Development and Instructional  

 Media

20506

การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อ 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Instruction, Training, Media Development in  

 Nonformal and Informal Education

26710

การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย Measurement and Evaluation of Preschool 

 Children’s Behaviors

22743

การวิจัยการบริหารการศึกษา Research in Educational Administration 23721
การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา Research in Guidance and Psychological 25712
การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Research in Education Technology and 

 Communications

27702
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การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

 การศึกษาตามอัธยาศัย

Research for Nonformal and Informal 

 Education Development

26708

การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน Research in Curriculum and Instruction 21701

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การแนะแนวและ

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

Independent Study (Guidance and 

 Psychological Counseling)

25794

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การศึกษานอกระบบ

 และการศึกษาตามอัธยาศัย)

Independent Study (Nonformal and 

 Informal Education)

26794

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีและสื่อสาร 

 การศึกษา)

Independent Study (Educational Technology  

 and Communication)

27794

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บริหารการศึกษา) Independent Study (Educational Administration) 23787

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) Independent Study (Science Education) 29797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (หลักสูตรและการสอน) Independent Study (Curriculum and Instruction) 20794

การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษา 

 เชิงจิตวิทยา

Seminar in Guidance and Psychological  

 Counseling

25713

คณิตศาสตร์ประยุกต์ Applied Mathematics 22751
คณิตศาสตร์ส�าหรับครู Mathematics for Teacher 22752
ความเป็นครู Teacher ship 20509
ชีววิทยาและเคมีส�าหรับครู Biology and Chemistry for Teachers 22759
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา Theories and Practices in Educational 

 Administration

23720

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา

 ทรัพยากรมนุษย์

Educational Technology and Communication  

 in Human Resource Development

27705

เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม Instructional Technology and Communication  

 and Training

27706

นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพ 

 การศึกษา

Policy, Planning and Educational Quality  

 Development

23723

นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�า Innovation in Educational Administration and  

 Leadership

23728

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษา 

 เชิงจิตวิทยา

Concepts of Guidance and Theories in 

 Psychological Counseling

25711

บริบททางการศึกษา Context of Education 22768
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน Graduate Experiences in Curriculum and  

 Instruction

20796

ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต  

 หลักสูตรและการสอน

Graduate Diploma Professional Experience  

 in Curriculum and Instruction

20597



174
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว 

 และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Graduate Professional Experience in

 Guidance and Psychological Counseling

25796

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษา

 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Graduate Professional Experience in

 Nonformal and Informal Education

26796

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยี 

 และสื่อสารการศึกษา

Graduate Professional Experience in

 Educational Technology and

 Communications

27796

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 

 วิทยาศาสตร์ศึกษา

Graduate Professional Experience in

 Science Education

29799

ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัย

Philosophy and Principle of Nonformal and  

 Informal Education

26707

พื้นฐานวิชาชีพครู Foundation of Teaching Profession 20505
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�าหรับครู Physics and Astronomy for Teachers 22760
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อ

 การบริหารศึกษา

Information Systems and Technologies for  

 Educational Administration

23729

โลกาภิวัตน์ศึกษา Globalization Studies 22755
วรรณกรรมท้องถิ่น Folk Literature 22748
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ Learning Management Science 20507
วิทยานิพนธ์ (การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา)

Thesis (Guidance and Psychological 

 Counseling)

25795

วิทยานิพนธ์ (การศึกษานอกระบบและ

 การศึกษาตามอัธยาศัย)

Thesis (Nonformal and Informal Education) 26795

วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) Thesis (Education Technology and

 Communication)

27795

วิทยานิพนธ์ (บริหารการศึกษา) Thesis (Educational Administration) 23788
วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) Thesis (Science Education) 29798
วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน) Thesis (Curriculum and Instruction) 20795

สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ

 และการศึกษาตามอัธยาศัย

Seminars on Nonformal and Informal 

 Education Management

26709

สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและ

 การศึกษาตามอัธยาศัย

Research Seminars in Nonformal and

 Informal Education

26712

สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Seminar in Educational Technology and  

 Communications

27704

สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัย

Seminars on Current Problems and Issues

 in Nonformal and Informal Education

26711
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

 ระดับปฐมวัยศึกษา

Seminar in Curriculum and Learning

 Management in Early Childhood Education

22741

สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 วิทยาศาสตร์

Seminar in Science Curriculum and

 Instruction

29701

สัมมนาหลักสูตรและการสอน Seminar in Curriculum Development and  

 Instruction Methodology

22745

สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ Contemporary Information in Social Sciences 22756

สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ Foundations and Methodologies of

 Mathematics Instruction

22750

สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย Foundations and Methodologies of

 Thai Language Instruction

22746

สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ Foundations and Methodologies of

 English Language Instruction

22762

สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา Foundations and Methodologies of

 Social Studies Instruction

22754

สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและ

 การงานอาชีพ

Foundations and Methodologies of Vocational  

 and Career Education

22770

สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ Foundations and Methodologies and Nature  

 of Science Education 

29703

สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผล

 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Media, Innovation, and Measurement and  

 Evaluation in Science Learning

29704

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา Electronic and Tele-communication Media

 in Education

27708

หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา Principles Context of English Language  

 Learning

22763

หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู Principles and Theories of Education for  

 Teaching Profession

29702

หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา Principles and Concepts in Early Childhood  

 Education 

22740
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