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 10151 ไทยศกึษา 
  Thai Studies 

 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย  การตัง้ถิน่ฐาน  การรับวฒันธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัด

ระเบยีบสงัคม  การเมอืง  เศรษฐกจิ  การศกึษา  วฒันธรรม  ศาสนาและพธิกีรรม  ภาษาและวรรณคด ี ศลิปกรรม    
  

 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
  Educational Technology and Communication 

 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  ครอบคลมุการศกึษาขอบขา่ยเทคโนโลยกีารศกึษาในดา้นการจัดระบบ
และออกแบบระบบทางการศกึษา พฤตกิรรมและวธิกีารทางการศกึษา สือ่สารทางการศกึษา การจั ดสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา 

การจัดการทางการศกึษาและการประเมนิทางการศกึษา  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจัดการศกึษา  นวตักรรมทาง

การศกึษา การศกึษาความสมัพันธข์องการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยั  
ทีค่รอบคลมุการจัดการศกึษาทีบ่า้น ชมุชน การศกึษาผา่นจอภาพ การศกึษาทางไกล การฝึกอบรม และสงัคมการเรยีนรู ้ 

 20302  สถติ ิวจิยั และการประเมนิผลการศกึษา  
  Statistics, Research and Evaluation in Education 

  ความรูพ้ืน้ฐานในการวจิัย  การด าเนนิงานวจิัย  การออกแบบวจิัย  การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนในระบบ 

และนอกระบบ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา การประเมนิผลในชัน้เรยีน บรูณาการการวจัิย  
การวดัและประเมนิเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนในระบบและนอกระบบ  เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอืเก็บรวบรวมขอ้มลู  

ในการวจิัย  การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นพุทธพิสิยั  การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยั  การสรา้งและ  
พัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นทกัษะพสิยั  การเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือ่การวจัิยและประเมนิการศกึษา สถติพิืน้ฐานเพือ่การวจัิยและ  

ประเมนิการศกึษา การเตรยีมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพิืน้ฐาน  การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู  การสรุปและ

อภปิรายผล  การเขยีนรายงานวจัิยและประเมนิ  การน าเสนอผลงานการวจัิยและการใชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนา  
การศกึษา 

  
 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ 

  Psychology and Learning Methodology 
 หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและการประยกุตใ์ชจ้ติวทิยาพัฒนาการวยัเด็ก วยัรุ่น และวยัผูใ้หญ ่จติวทิยาการศกึษา  

กลุม่ปัญญานยิม มนุษยนยิม และพฤตกิรรมนยิม จติวทิยาการแนะแนวและการปรกึษากลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้ความคดิและเหตผุล  

กลุม่ทฤษฎทีีเ่นน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุม่ทฤษฎทีี่เนน้พฤตกิรรม ศาสตรแ์ละศลิป์ในการจัดการเรยีนรูใ้นระบบและ 
นอกระบบ ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ รูปแบบการเรยีนรูแ้ละการออกแบบและจัดประสบการณ์  

การเรยีนรูใ้นระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั การบรูณาการเนือ้หาในกลุม่สาระการเรยีนรู ้การบรูณาการการเรยีนรู ้แบบ 
เรยีนรวม เทคนคิและวทิยาการจัดการเรยีนรู ้ การใชแ้ละการผลติสือ่ และการพัฒนานวตักรรมในการเรยีนรู ้ การเรยีนรูแ้บบ  

ชีน้ าตนเอง  การจัดการเรยีนรูแ้บบยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั การประเมนิผลการเรยีนรู ้และจ าแนกระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจาก  

การประเมนิผล 
  

 20304 พืน้ฐานวชิาชพีศกึษาศาสตร์ 
  Foundations of the Education Profession 

 การใชภ้าษาส าหรับครู ปรัชญาและแนวคดิทฤษฎกีารศกึษา ประวตัคิวามเป็นมาและระบบการจัดการศกึษาไทย วสิยัทศัน์

และแผนพัฒนาการศกึษาไทย ทฤษฎแีละกระบวนการการพัฒนาหลกัสตูร การพัฒนาหลกัสตูรในสถานศกึ ษา ทฤษฎแีละหลกัการ
บรหิารจัดการ ภาวะผูน้ า การคดิอยา่งเป็นระบบ การท างานเป็นทมี การจัดท าโครงการวชิาการและวชิาชพี วฒันธรรม มนุษยสมัพันธ ์

และการตดิตอ่สือ่สารในองคก์ร การบรหิารจัดการในชัน้เรยีน การจัดระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการชัน้เรยีน การประกนั
คณุภาพการศกึษา การศกึษาเพือ่พัฒนาชมุชน พัฒนาการของวชิาชพีครู บทบาท หนา้ที ่ภาระงาน และความส าคญัของวชิาชพีครู 

คณุลกัษณะของครูทีด่ ีเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู จรรยาบรรณของวชิาชพีครู กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา และการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู และการสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีครู 

  

 22304 การแนะแนวในระดบัมธัยมศกึษา 
  Guidance in Secondary Education 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการแนะแนว จติวทิยากบัการแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา การบรหิารงานแนะแนวและบคุคล  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา บรกิารแนะแนวทีจั่ ดใหนั้กเรยีน แบบทดสอบและแบบส ารวจส าหรับงานแนะแนว  

ในระดบัมัธยมศกึษาการศกึษานักเรยีนเป็นรายกรณีการจัดกจิกรรมแนะแนวการวจัิยดา้นการแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา การแนะน า

ในโรงเรยีนมัธยมศกึษากบัชมุชน สภาพปัจจบุนัปัญหา และแนวโนม้ของการแนะแนวในระดบัมัธยมศกึษา  
  

 24401  จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา  
  Fundamental Psychology and Sociology for Educational Measurement and Evaluation 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งจติวทิยาและสงัคมวทิยากบัการวดัและประเมนิผลการศกึษา พฤตกิรรมของมนุษย ์พัฒนาการของ
มนุษย ์การรับรู ้ อตัมโนทศัน ์ บคุลกิภาพ สตปัิญญาและการคดิ  ความตอ้งการและแรงจงูใจ พฤตกิรรมเบีย่งเบนและการปรับตวั  

พฤตกิรรมทางสงัคม ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม  ทศันคต ิ คา่นยิมและความเชือ่ มนุษยสมัพันธ ์ การเรยีนรู ้ การปรับพฤตกิรรม  

การวดัความถนัด  บคุลกิภาพ  การปรับตัว  ความสนใจ  คา่นยิม  ทศันคตแิละแรงจงูใจ  การสงัเกตกบัการวดัคณุลกัษณะ   
การรายงานผลการวดัทางจติวทิยา  การศกึษาเป็นรายกรณีและการวจัิยทางจติวทิยาเพือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา  

  



 24406 การบรหิารงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

  Administration Concerning Educational Measurement and Evaluation 
 ขอบขา่ยงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา บทบาทของครูและผูบ้รหิารเกีย่วกบังานการวดัและประเมนิผลการศกึษา  

การวเิคราะหปั์ญหาเกีย่วกบังานการวดัและประเมนิผลการศกึษา  การวางแผนงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา  การก ากบั  
ตดิตาม  และนเิทศงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา  การประเมนิคณุภาพงานการวดัและประเมนิผลการศกึษา  การประเมนิ

โครงการทางการศกึษา  การประเมนิและรายงานผลการเรยีนการสอน  การจัดระบบสารสนเทศ  ระบบฐานขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับ  

งานการวดัและประเมนิผลในสถานศกึษา  การประเมนิความตอ้งการจ า เป็นทางการศกึษา  การน าผลการประเมนิไปใชเ้พือ่การ
พัฒนาหลกัสตูร  สือ่การสอน  การเรยีนการสอนและผลผลติทางการศกึษา  และการพัฒนาบคุลากรดา้นการวดัและประเมนิผล

การศกึษา 
  

 24407 ประสบการณว์ชิาชพีการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
  Professional Experience in Education Measurement and Evaluation 

 การพัฒนาจรรยาบรรณและคณุธรรมของนักวดัผล  การวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีนรู ้ การบรหิารงานการวดัและประเมนิผล

การศกึษา  การวดัและประเมนิผลดา้นพุทธพิสิยั  ดา้นเจตพสิยั  และดา้นทกัษะพสิยั  การประเมนิผลการสอน  การประเมนิโครงการ  
การประเมนิหลกัสตูร  การประกนัคณุภาพการศกึษา  การใชผ้ลการประเมนิเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา  การใชส้ารสนเทศเพือ่  

การสือ่สาร  จติวทิยาในการท างาน  หลกัการวางแผนและพัฒนางาน  การก ากบัและนเิทศงาน  กระบวนการกลุม่และกลุม่สมัพันธ์  
  

 24411 การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นพทุธพิสิยั 

  Development of Cognitive Measurement Instrument     
 แนวคดิเกีย่วกบัการวดัดา้นพุทธพิสิยั  ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัดา้นพุทธพิสิยั  มาตรวดัและประเภทของเครือ่งมอืวดั  

ดา้นพุทธพิสิยั  การวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นพุทธพิสิยั  การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวดัดา้นพุทธพิสิยั  การสรา้ง
แบบทดสอบเขยีนตอบ  การสรา้งแบบทดสอบเลอืกตอบ การสรา้งแบบวดัการอา่น  คดิ  วเิคราะห ์ เขยีน  การสรา้งแบบวดั  

ความถนัด  การสรา้งแบบวดัเชาวนปั์ญญาและเครือ่งมอืมาตรฐานทีใ่ชใ้นการวดัเชาวนปั์ญญา  การใชเ้ครือ่งมอืและผลการวดั  
ดา้นพุทธพิสิยั  การรายงานผลการวดัดา้นพุทธพิิสยั  แบบวดัมาตรฐานดา้นพุทธพิสิยั 

  

 24412 การพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั  
  Development of Affective and Psychomotor Instruments 

  แนวคดิเกีย่วกบัการวดัดา้นเจตพสิยั และทกัษะพสิยั ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั  มาตรวดั  
ดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั  การวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยั และทกัษะพสิยั การพัฒนาแบบวดัความสนใจ แบบวดั

ความพงึพอใจ  แบบวดัเจตคต ิ แบบวดัคณุลกัษณะ  แบบวดัทกัษะปฏบิตั ิ แบบประเมนิการปฏบิตังิาน  แบบวดัสมรรถนะทางกาย  

การตรวจสอบคณุภาพ  เครือ่งมอืวดัดา้นเจตพสิยั  และทกัษะพสิยั  การใชเ้ครือ่งมอืวดัและผลการวดัดา้นเจตพสิยัและทกัษะพสิยั  
  

 24413 การประเมนิโครงการ 
  Program Evaluation 

  แนวคดิเกีย่วกบัแผนงาน  และโครงการ  การพัฒนาแผนงานและโครงการ  แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิโครงการ  

กระบวนการประเมนิโครงการ  การวเิคราะหโ์ครงการ  การออกแบบการประเมนิโครงการ  การเขยีนโครงการประเมนิ  รูปแบบ  
การประเมนิโครงการ  การก าหนดวตัถปุระสงคข์องการประเมนิ  การก าหนดตวับง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิโครงการ  การก าหนด

กลุม่ตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มลูส าคญั  การพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมิน  การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมนิ  การวเิคราะห์
ขอ้มลูและการน าเสนอผลการประเมนิโครงการ  การเขยีนรายงานการประเมนิโครงการ  การใชผ้ลการประเมนิโครงการ  และ  

การประเมนิโครงการฝึกอบรม 
  

 24414   การประเมนิหลกัสตูร 

  Curriculum Evaluation 
  แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสูตร  การพัฒนาหลกัสตูร  แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูร การวเิคราะหห์ลกัสตูร  รูปแบบ  

การประเมนิหลกัสตูร  การวางแผนเพือ่การประเมนิหลกัสตูร  ตวัชีว้ดัและเกณฑใ์นการประเมนิหลกัสตูร  การพัฒนาเครือ่งมอื  
ในการประเมนิหลกัสตูร  การวเิคราะหข์อ้มลูและน าเสนอผลการประเมนิ  การเขยีนรายงานการประเมนิ  การประเมนิหลกัสตูร

สถานศกึษา  การประเมนิหลกัสตูรรายวชิา  การประเมนิหลกัสตูรทอ้งถิน่  การประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรม  การใชผ้ลการประเมนิ

หลกัสตูร  การประเมนิการน าหลกัสตูรไปใช ้การตดิตามผลของหลกัสตูร  และการปรับปรุงคณุภาพของหลกัสตูร 
  

 24415 การวดัและประเมนิองิมาตรฐานการเรยีนรู ้ 
  Standard-Based Measurement and Evaluation 

  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัมาตรฐานการเรยีนรู ้การออกแบบการวดัและประเมนิมาตรฐาน  
การเรยีนรู ้การวเิคราะหแ์ละจ าแนกมาตรฐานการเรยีนรู ้การก าหนดมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่ความรูค้วามคดิ กลุม่คณุลกัษณะและ

กลุม่ทกัษะ ประเภทเครือ่งมอืวดัและประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวดัและประเมนิมาตรฐาน

การเรยีนรูก้ลุม่ความรูค้วามคดิ กลุม่คณุลกัษณะและกลุม่ทกัษะ การก าหนดเกณฑป์ระเมนิองิมา ตรฐานการเรยีนรูร้ายวชิา การ
ตรวจสอบความเชือ่ถอืไดข้องผลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การรายงานและการใชผ้ลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้ 

  
 25301  จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนว  

  Fundamental Psychology and Sociology for Guidance 

  การศกึษาพฤตกิรรมมนุษยแ์ละความสมัพันธร์ะหวา่งจติวทิยาสาขาตา่งๆ กบัการแนะแนวพัฒนาการของมนุษย ์การรับรู ้ 
อตัมโนทศัน ์บคุลกิภาพ สตปัิญญาและการคดิ ความตอ้งการและแรงจงูใจพฤตกิรรมเบีย่งเบนและ การปรับตวั พฤตกิรรมของคน 

ในสงัคมกบัความเปลีย่นแปลงทางสงัคม ทศันคต ิคา่นยิมและความเชื่อมนุษยสมัพันธ ์การเรยีนรูแ้ละการปรับพฤตกิรรม จติวทิยา 
พืน้ฐานเพือ่การปรกึษา และการวจิัยทางจติวทิยาเพือ่การแนะแนว  



 25302 หลกัและระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา  

  Principles and Systems of School Guidance 
  ความหมาย ความส าคญั ปรัชญาและขอบขา่ยของการแนะแนว หลกัและการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา   

หลกัและวธิกีารจัดกจิกรรมแนะแนวทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูร  แผนพัฒนาการศกึษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดระบบงานบคุลากรแนะแนวในสถานศกึษา  การวางแผนด าเนนิงานแนะแนวใน

สถานศกึษา การจัดระบบขอ้มูลในงานแนะแนว หลกัการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแนะแนวในปัจจบุนัและอนาคต  

พัฒนาการดา้นอาชพีกบังานแนะแนวในสถานศกึษา  การประสานงานแนะแนวในสถานศกึษาและชมุชน และการสรา้งมนุษยสมัพันธ์ 
การประชาสมัพันธง์านแนะแนวในสถานศกึษาและชมุชน การวเิคราะหแ์ละประเมนิงานแนะแนวในสถานศกึษา สภาพการแนะแนว

ของสถานศกึษาในปัจจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต จรรยาบรรณของนักแนะแนว 
  

 25303 การแนะแนวกบัคณุภาพชวีติ 
  Guidance and the Quality of Life 

  แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติและการวางแผนชวีติ  การแนะแนวเพือ่พัฒนาบคุลกิภาพ  การแนะแนวเพือ่ 

พัฒนาคณุธรรมและคา่นยิม  การแนะแนวกบัการสง่เสรมิสขุภาพจติ การแนะแนวเพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธ์ การแนะแนวเพือ่ 
สง่เสรมิการวางแผนอาชพี การแนะแนวเพือ่สง่เสรมิสมรรถภาพในการท างาน การแนะแนวเพือ่พัฒนาชวีติทีม่คีณุคา่ตอ่สงัคม 

  
 25304 การแนะแนวในระดบัประถมศกึษา 

  Guidance in Elementary Education 

  ปรัชญา ความหมาย ความจ าเป็น และขอบขา่ยของการแนะแนว หลกัการ ประเภทและบรกิารแนะแนวในระดบั
ประถมศกึษา ครูกบัการแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา บทบาทของบคุลากรแนะแนวในระดบัประถมศกึษา วธิกีารแนะแนว 

ในระดบัประถมศกึษา เครือ่งมอืเครื่องใชใ้นการแนะแนวในระดบัประถมศกึษา การจัดกจิกรรมแนะแนวส าหรับผูป้กครองและ 
ชมุชน การบรหิารงานแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา ปัญหาการแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา แนวโนม้และนวตักรรม 

ของการแนะแนวในระดบัประถมศกึษาในอนาคต 
  

 25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ 

  Introduction to Techniques of Counseling 
  หลกัการเบือ้งตน้ของการใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว  เทคนคิการปรกึษาในงานแนะแนว การปรกึษารายบคุคล 

และกลุม่ พฤตกิรรมการใสใ่จ  ทกัษะการใชค้ าถาม  ทกัษะการฟัง   ทกัษะการสะทอ้นความรูส้กึ  ทกัษะการสะทอ้นเนือ้หา    
ทกัษะในการเจาะจง ทกัษะการสง่ตอ่  การเก็บขอ้มลูเกีย่วกบัการปรกึษา การใชเ้ทคนคิการปรกึษาทัง้ในการปรกึษาเป็น 

รายบคุคลและเป็นกลุม่ การตดิตามและประเมนิผลการปรกึษา และการฝึกปฏบิตัเิทคนคิการปรกึษา 

  
 25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนว 

  Guidance Activities and Instruments 
  กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนวทางการศกึษา  อาชพีและการปรับตวัทางสงัคม กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนวเพือ่ 

การเลอืกแผนการเรยีน เพือ่การเลอืกสถานศกึษาตอ่ เพือ่การสง่เสรมิการเรยีน เพือ่การส ารวจความสนใจและความถนัดในอาชพี 

เพือ่การสง่เสรมิเจตคตทิีด่ตีอ่อาชพี เพือ่การสง่เสรมิประสบการณ์ในงานอาชพีและการเตรยีมตวัเขา้สูอ่าชพี เพือ่การสง่เสรมิ  
การรูจ้ักตนเอง เพือ่การพัฒนาบคุลกิภาพ เพือ่การฝึกการท างานเป็นกลุม่ เพือ่การบ าเพ็ญตนใหเ้ป็นประโยชนต์อ่สงัคม  

 
 25407 ประสบการณว์ชิาชพีการแนะแนว 

  Professional Experience in Guidance 
  การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางการแนะแนวมาสูภ่าคปฏบิตั ิ เนน้ทกัษะมนุษยสมัพันธ ์ การท างานเป็นกลุม่  

การประสานงาน การเป็นผูน้ าผูต้ามทีม่ปีระสทิธภิาพ การจัดบรกิารแนะแนวในโรงเรยีน การด าเนนิกจิกรรมแนะแนว  การสรา้งและ / 

หรอืการใชเ้ครือ่งมอืแนะแนว กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลอง จรรยาวชิาชพีของครูแนะแนว  กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนา  
ใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม  จรยิธรรม 

  
 26301 การศกึษาตลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ 

  Lifelong Education and Nonformal Education 

  หลกัและปรัชญาการศกึษาตลอดชวีติ   ความส าคญัของการศกึษาตลอดชวีติ  วธิกีารการจัดการศกึษาตลอดชวีติ  
ววิฒันาการของการจัดการศกึษาไทย  โครงสรา้งระบบการศกึษาไทยในปัจจบุนั สภาพปัจจบุนัและปัญหาของการศกึษาไทย  

การศกึษากบัการพัฒนา หลกัการศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั   ปรัชญาและคณุคา่การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยั  การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยักบัการพัฒนาเศรษฐกจิ  สงัคม  และการเมอืง ววิฒันาการ

การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยั สภาพปัจจบุนัและปัญหารวมทัง้ความสญูเปลา่ในการจัดการศกึษานอกระบบใน
ประเทศไทย  ความสมัพันธร์ะหวา่งการศกึษาใน  นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ประเภทและกจิกรรมการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั หน่วยงานทีจั่ดการศกึษานอกระบบ (รัฐและเอกชน)  การศกึษานอกระบบในสงัคมเมอืงและสงัคมชนบท  

การศกึษานอกระบบเปรยีบเทยีบ  แนวโนม้ของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในอนาคต  
  

 26302 การจดัการการศกึษานอกระบบ 
  Nonformal Education Management 

  หลกัและแนวคดิในการวางแผนจัดการศกึษาทีส่มัพันธก์บัพืน้ฐานของมนุษย์และความตอ้งการของชมุชน  ลกัษณะ 

เฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  กระบวนการจัดท าแผนและโครงการการศกึษานอกระบบ  
และการศกึษาตามอธัยาศยั  บทบาทของรัฐทีเ่กีย่วกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  (ระบบบรหิารราชการ

แผน่ดนิ)  การศกึษาสภาพความตอ้งการของชมุชนเพือ่วางแผนการจัดท าโครงการการศกึษานอกระบบ  การบรหิารโครงการ  
ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การบรหิารบคุลากรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การบรหิาร  



ธรุการ  การเงนิ  วสัด ุ และอาคารสถานที ่ การพัฒนาหลกัสตูรการศกึษานอกระบบและการศึ กษาตามอธัยาศยั  การนเิทศงาน

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การตดิตามผล  การประเมนิผลการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษา  
ตามอธัยาศยั  การกระจายอ านาจการบรหิารงานนอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กรณีตวัอยา่ง) การประสานงานการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั (กรณีตวัอยา่ง) การจัดแหลง่บรกิารขา่วสารขอ้มลูและค าแนะน าปรกึษาทางดา้นการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การประชาสมัพันธง์านการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การประกนัคณุภาพ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  

  
 26403 แหลง่วทิยาการชุมชนเพือ่การศกึษานอกระบบ 

  Community Resources for Nonformal Education 
  ความหมาย ลกัษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน การใชป้ระโยชนแ์หลง่วทิยาการในชมุชนเพือ่จัดการศกึษา 

การส ารวจและวเิคราะหแ์หลง่วทิยาการในชมุชน การวางแผนและพัฒนาแหลง่วทิยาการในชมุชนเพือ่จัดก ารศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั การบรหิารและประสานงานเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการในชมุชน การจัดหอ้งสมดุประชาชน การจัด  

ทีอ่า่นหนังสอืประจ าหมูบ่า้น การจัดนทิรรศการประจ าทีแ่ละเคลือ่นที ่การจัดพพิธิภัณฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ  

สวนพฤษศาสตร ์  อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ศนูยก์ารกฬีาและนันทนาการ  การจัดอทุยานการศกึษา การจัดแหลง่  
วทิยาการและขา่วสารขอ้มลูในชมุชน ภมูปัิญญาและเทคโนโลยพีืน้บา้น การใชท้รัพยากรบคุคลในการจัดการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั อนัไดแ้ก ่บคุคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์  การใชว้ดั ศาสนสถานและโบราณวตัถใุนการจัดการศกึษา  
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การใชป้ระโยชนจ์ากสถานประกอบการและแหลง่ประกอบการธรุกจิ สภาพปัจจบุนัและ  

ปัญหาการใชแ้หลง่วทิยาการในชมุชน  การจัดการความรูแ้หลง่วทิยาการในชมุชน 

  
 26404 หลกัการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม 

  Learning Principles and Training Techniques 
 พัฒนาการในวยัตา่งๆ ของผูอ้ยูน่อกระบบโรงเรยีนและกระบวนการสง่เสรมิการเรยีนรูจ้ติวทิยาการเรยีนรู ้การเรยีนการสอน 

ผูอ้ยูน่อกระบบ การสรา้งแรงจงูใจ พฤตกิรรมการเรยีนรูส้ าหรับผูอ้ยูน่อกระบบ ธรรมชาตแิละความตอ้งการในการเรยีนรูร้วมทัง้ 
ปัญหาเฉพาะของผูอ้ยูน่อกระบบ ความตอ้งการบรกิารขา่วสารขอ้มลูและค าแนะน าบรกิารของผูอ้ยูน่อกระบบ   การสอนอา่น-เขยีน

ส าหรับผูอ้ยูน่อกระบบ  การเป็นวทิยากรฝึกอบรมแกผู่อ้ยูน่อกระบบ   การฝึกวชิาชพีระยะสัน้ระยะยาวแกผู่อ้ยูน่อกระบบ  การจัดกลุม่

สนใจ การประชมุกลุม่ยอ่ย การจัดประชมุสมัมนา กระบวนการกลุม่สมัพันธ์  การจัดท าโครงการฝึกอบรม หลกัการพูดตอ่ทีป่ระชมุ 
และชมุชน 

  
 26405 การศกึษาทางไกล 

  Distance Education 

  ความหมายและปรัชญาของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษาทางไกล พัฒนาการของการศกึษาระบบเปิดและก ารศกึษา
ทางไกล ภารกจิของการศกึษาระบบเปิดและการศกึษาทางไกลตอ่การพัฒนาการศกึษาของประเทศ การจัดการศกึษาทางไกล 

กระบวนการเรยีนการสอนทางไกล โครงสรา้งทางวชิาการของการศกึษาทางไกล การพัฒนาหลกัสตูรการศกึษาทางไกล การผลติ  
และพัฒนาสือ่การสอนการศกึษาทางไกล การบรกิารการศึกษาทางไกล การตดิตามการจัดและการประเมนิผลการศกึษาทางไกล  

การควบคมุคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาทางไกล การใชก้ารศกึษาทางไกลในระบบการศกึษาไทย การจัดการศกึษาทางไกล  

ในประเทศตา่งๆ สภาพปัจจบุนัในการจัดการศกึษาทางไกล  สารสนเทศการศกึษาทางไกล  การวจัิยเกีย่วกบัการศกึษาท างไกล  
แนวโนม้ของการศกึษาทางไกลในอนาคต  

  
 26406 การพฒันาและการใชส้ือ่การศกึษานอกระบบ 

  Nonformal Educational Media Development and Application 
 ระบบสือ่การศกึษา การจัดระบบสือ่กบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การออกแบบระบบสือ่การศกึษา

นอกระบบ การใชส้ือ่มวลชนเพือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติสือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษา  

ตามอธัยาศยั การผลติและการใชส้ือ่ประเภทวสัดุ และสือ่โสตทศันเ์พือ่การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติ 
และการใชส้ือ่วทิยกุระจายเสยีงและสือ่วทิยโุทรทศันใ์นการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติและ 

การใชส้ือ่ส ิง่พมิพเ์พือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติและการใชส้ือ่พืน้บา้นเพือ่จัดการศกึษา  
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติและการใชส้ือ่เทปเสยีงเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษา ตามอธัยาศยั  

การผลติและใชส้ือ่วดีทิศันเ์พือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การจัดและการใชน้ทิรรศการและการจัดแสดง  

เพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติและการใชส้ือ่คอมพวิเตอรเ์พือ่จัดการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติและการใชส้ือ่ประสมเพือ่จัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  การผลติและ 

การใชช้ดุฝึกอบรมเพือ่จัดการศกึษานอกระบบ  การผลติและการใชส้ือ่เพือ่พัฒนาความรูข้องประชาชน    
  

 26407 ประสบการณว์ชิาชพีการศกึษานอกระบบ 
  Professional Experience in Nonformal Education 

 ประยกุตห์ลกัการและทฤษฎกีารศกึษาและการศกึษานอกระบบมาสูภ่าคปฏบิตัโิดยการจัดการศกึษาแบบเขม้  และ  

ฝึกปฏบิตักิารในหน่วยงานการศกึษานอกระบบ  เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพของบคุลากร การศกึษานอกระบบในดา้นการวางแผน
กจิกรรมการศกึษานอกโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย  เทคนคิและกระบวนการจัดกจิกรรมการศกึษา  

นอกระบบประเภทตา่งๆ  ความสามารถในการผลติและใชส้ือ่  นวตักรรมและเทคโนโลย ี การประสานงานกบัหน่วยงานและ  
องคก์ารตา่งๆ  การพัฒนาและการใชแ้หลง่วทิยาการชมุชน  การใหค้วามรูแ้ละการอบรมกลุม่เป้าหมายในรูปแบบตา่ง ๆ กรณี  

ศกึษาและสถานการณ์จ าลอง กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาคณุธรรม  จรยิธรรมและการเป็นผูน้ าทีม่คีวามส านกึในการท างาน  

เพือ่ชมุชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

 
 



 27101 อุปกรณท์างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  

  Equipment in Educational Technology and Communications 
  แนวคดิเกีย่วกบัอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาครอบคลมุ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีน

การสอน  อปุกรณ์สือ่สารเพือ่การศกึษา  แนวคดิการน าอปุกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพวิเตอร ์และอเิล็กทรอนกิสม์าใชก้บั
การศกึษา การประเมนิอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  

  

 27102 เทคโนโลยทีางการสอน 
  Instructional Technology 

  แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารสอน  การสอนในฐานะระบบ  กระบวนการสือ่สารการเรยีนการสอน  พฤตกิรรมการเรยีน  
การสอน  วทิยาการการสอน  วธิกีารเรยีนการสอน  การออกแบบสือ่โสตทศันเ์พือ่การสอน  การออกแบบสือ่มวลชนเพือ่การสอน  

การออกแบบสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การสอน  การจัดการการเรยีนการสอน  สภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอน   
การประเมนิการเรยีนการสอน  การวจิัยทางเทคโนโลยกีารสอน  นวตักรรมการเรยีนการสอนในปร ะเทศไทยและตา่งประเทศ 

  

 27103 สือ่การศกึษาพฒันสรร 
  Creative and Appropriate Educational Media 

  แนวคดิเกีย่วกบัสือ่การศกึษาพัฒนสรรครอบคลมุ สามัญทศันเ์กีย่วกบัสือ่การศกึษาพัฒนสรร  ชดุการสอนแบบบรรยาย  
ชดุการสอนแบบกลุม่กจิกรรม  ชดุการสอนรายบคุคล  ชดุการสอนทางไกล  ชดุการสอนทางวทิยแุละโทรทศันป์ฏสิมัพันธ ์  

ชดุการสอนทางการประชมุทางไกล  ชดุการสอนทางโทรศพัท ์ ชดุการสอนดว้ยคอมพวิเตอร ์ ชดุการสอนทางไปรษณีย์

อเิล็กทรอนกิส ์ สือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษากบัสภาพแวดลอ้ม  สือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษากบัการแสดงออก  สือ่พืน้บ ้ านเพือ่การศกึษา
กบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่  การประยกุตส์ือ่พืน้บา้นเพือ่การศกึษา  และอนาคตทศันส์ือ่การศกึษาพัฒนสรร  

  
 27104 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  

  Radio and Television in Education 
 แนวคดิเกีย่วกบัการแพร่เสยีงและแพร่ภาพเพือ่การศกึษา  ระบบการแพร่เสยีงเพือ่การศกึษา  ระบบการแพร่ภาพเพือ่

การศกึษา  วทิยกุระจายเสยีงเพือ่การศกึษา  การผลติรายการวทิยเุพือ่การศกึษา  วทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  การผลติรายการ

โทรทศันเ์พือ่การศกึษา  การบนัทกึเสยีงและการบนัทกึภาพเพือ่การศกึษา  การผลติเทปบนัทกึเสยีงเพื่ อการศกึษา  การผลติเทป
บนัทกึภาพเพือ่การศกึษา การแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษาในยคุโลกาภวิตัน ์ การแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษากบัสงัคม 

การเรยีนรู ้ การทดสอบประสทิธภิาพ การตดิตาม และการประเมนิการแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษา  ปัญหาและแนวโนม้  
การแพร่เสยีงและภาพเพือ่การศกึษา   

  

 27112 การบรหิารศนูยส์ ือ่การศกึษา 
  Administration of Educational Technology and Communication Center 

  แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา ครอบคลมุองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การบรหิารองคก์ร
เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การจัดองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การบรหิารการตลาดในองคก์รเทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา  การบรหิารการผลติและจัดหาสือ่ในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การบรหิารบคุลากรในองคก์ร

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การบรหิารงบประมาณในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สาร การศกึษา การบรกิารในองคก์รเทคโนโลยี
และสือ่สารการศกึษา  การบรหิารเครอืขา่ยสือ่สารการศกึษาในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การประเมนิและพัฒนา

องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การวจัิยและแนวโนม้การวจัิยในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  และรายกรณี
องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  
 27401 สือ่การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

  Instructional Media in Basic Education 

  สือ่การสอนกบัเด็กปฐมวยั นักเรยีนประถมศกึษา และมัธยมศกึษา การจัดระบบสือ่การสอน ของเลน่ การเลน่ และเกม 
ส าหรับเด็กปฐมวยั สือ่การเลา่เรือ่งและนทิานส าหรับเด็กปฐมวยั สือ่เตรยีมความพรอ้มทางกาย พัฒนาสตปัิญญา และความคดิรเิริม่

สรา้งสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั สือ่เพือ่จัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั สือ่การสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์สือ่การสอน
ภาษาไทยและสงัคม สือ่การสอนสขุศกึษาและพลศกึษา สือ่การสอนภาษาองักฤษ สือ่การสอนศลิปศกึษา สือ่การสอนการงานอาชพี

เทคโนโลย ีการทดสอบประสทิธภิาพสือ่ และแนวโนม้สือ่การสอนขัน้พืน้ฐาน 

 
 27402 คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 

  Computer in Education 
 แนวคดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษาครอบคลมุ ความหมายและความส าคญัของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 

ประเภทและรูปแบบของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา บทบาทของคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา ระบบคอมพวิเตอร ์การเรยีนการสอน
ผา่นเครอืขา่ย การผลติคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนและบทเรยีนผา่นเครอืขา่ย การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษาและการประเมนิบทเรยีน 

สภาพปัญหาและอปุสรรค และแนวโนม้ของการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 

  
 27416 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  

  Professional Experience in Educational Technology and Communications 
 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในฐานะวชิาชพีชัน้สงูในดา้นบคุลากรดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา การจัดระบบการผลติและการใชส้ือ่การศกึษา  การจัดระบบการบรกิารสือ่การศกึษา การฝึกปฏบิตักิารการใชเ้ทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษา ไดแ้ก ่สือ่กราฟิคเพือ่การศกึษา  สือ่ภาพนิง่เพือ่การศกึษา  สือ่ประสมเพือ่การศกึษา  สือ่เสยีงเพือ่การศกึษา  
สือ่ภาพและเสยีงเพื่อการศกึษา  สือ่คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา  การศกึษาดงูาน

และฝึกงานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  การจัดตัง้ศนูยส์ือ่การศกึษา  การประชาสมัพันธง์านเทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา  และการพัฒนาคณุธรรมนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 



 


