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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

1.	 หลัก	การ	และ	เหตุผล
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ใน ฐานะ ที่ เป็น มหาวิทยาลัย ใน ระบบ เปิด ยึด หลัก การ ศึกษา  

ตลอด ชีพ มุง่ พัฒนา คณุภาพ ของ ประชาชน ทัว่ไป เพิม่พนู วทิยฐานะ แก ่ผู ้ประกอบ อาชพี และ ขยาย โอกาส ทาง 

การ ศกึษา สำาหรบั ผู ้สำาเรจ็ มธัยมศกึษา เพ่ือ สนอง ความ ตอ้งการ ของ บคุคล และ สงัคม สาขา วชิา ศกึษา ศาสตร ์

จึง มุ่ง ให้การ ศึกษา ต่อ เนื่อง แก่ บุคลากร ผู้ ทำา หน้าที่หรือ มี วุฒิ ทางการ ศึกษา ให้ เป็น ผู้ มี ความ สมบูรณ์ ด้วย 

วิทยฐานะ ความ รู้ ใน วิชาการ ความ คิด ใน การ สร้างสรรค์ และ คุณธรรม ใน วิชาชีพ  อัน สามารถ ยัง ประโยชน์  

ให้ เกิด ขึ้น ได้ ทั้ง แก่ ตนเอง และ ส่วน รวม โดย ยึด หลัก การ ให้การ ศึกษา แบบ บูรณ า การ เปิด โอกาส ให้ นักศึกษา  

ได้ เล่า เรียน เนื้อหา สาระ ของ วิชา ต่างๆ ท่ี มี ความ สัมพันธ์ กับ การ งาน และ ชีวิต ให้ เป็น ผู้ มี สายตา และ จิตใจ  

กว้าง ขวาง เป็น ผู้ เสาะ แสวงหา ความ รู้ ให้ เท่า ทัน ต่อ เหตุการณ์ อยู่ เสมอ และ สามารถ ดำาเนิน การ สอน ให้ 

สอดคล้อง กับ หลักสูตร การ ศึกษา ที่ เปลี่ยนแปลง อยู่ ตลอด เวลา ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และนอกเหนือ

จากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นการพัฒนา 

ทรพัยากรมนุษยท์กุระดับของประเทศ รวมถงึการพฒันาชมุชน องคก์ร และสถาบนัในสงัคม เพือ่นำาไปสูส่งัคม 

แห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญของหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรม 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะ 

เด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) โดยใช้ศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ความพร้อมของคณาจารย์หลากหลายศาสตร์สาขาวิทยาการและความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่าย 

ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้หรือทางเลือกในการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ครู ผู้ดูแลเด็ก หรือคนทำางานด้านการพัฒนาเด็ก หรือประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ 

พัฒนาเด็กอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการและสามารถนำาองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีได้รับจากหลักสูตรมาใช้ในการ

อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กในทางปฏิบัติได้

หลกัสตูรต่างๆ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตรท์ีเ่ปดิสอนมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชและสำานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

หลกัสตูรประกาศนยีบัตรนวตักรรมการพฒันาเดก็ปฐมวัย (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2555) สภามหาวทิยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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2.	 วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

1) เพื่อ ให้การ ศึกษา ต่อ เนื่อง แก่ บุคลากร ประจำา การ ที่ ปฏิบัติ หน้าที่ ทางการ ศึกษา หรือ มี คุณวุฒิ 

ทางการ ศึกษา เพื่อ เพิ่มพูน วิทยฐานะ และ ความ รู้ ความ สามารถ ใน วิชาการ อัน จะ นำา ไป สู่ การ พัฒนา วิชาชีพ 

ของ ตน

2) เพื่อ ผลิต บุคลากร ทางการ ศึกษา ให้ สอดคล้อง กับ แผน พัฒนาการ ศึกษา แห่ง ชาติ ที่ มุ่ง กระจาย 

การ ศึกษาไปสู่ ท้อง ถิ่น และ สนอง ความ ต้องการ ของ สังคม

3) เพื่อ ให้ บริการ ทาง วิชาการ ด้วย การ ส่ง เสริม และ เผย แพร่ ความ รู้ ทางการ ศึกษา แก่ ชุมชน และ 

สังคม

4) เพ่ือ นำา เอา วทิยาการ และ เทคโนโลย ีใหม่ๆ  มา ประยกุต ์ใช้ ใน วชิาชีพ ศกึษา ศาสตร์ ทัง้ ดา้น วชิาการ 

และ งาน วิจัย

2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  ผลิต บัณฑิตเพื่อ ให้ มี คุณลักษณะดังนี้

1) มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสำาหรับการเป็นนักวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

นักแนะแนว นักศึกษานอกระบบ และนักเทคโนโลยีการศึกษา

2) มคีวามรูท้ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิดา้นการวดัผลและประเมนิผลการศกึษา การแนะแนว 

การศึกษานอกระบบ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน

3) มคีวามสามารถในการประยกุตห์ลกัการ ความรู้ และประสบการณท์างการวัดและประเมนิผล 

การศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนางาน 

ด้านบริหาร บริการ และวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) มีความเป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล 

การศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนมีความรับผิดชอบ 

ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

5) มคีวามสามารถในการสรา้ง เผยแพร่ และประยุกตใ์ช้ผลงานวิจัยและนวตักรรมด้านการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1) เพ่ือใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบันวตักรรมการพฒันาเดก็ปฐมวยัและ

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมเด็ก ในอันทีจ่ะส่งเสริมพฒันาใหด้ยีิง่ขึ้น หรอืปรบัปรงุแกไ้ข

ในกรณีที่เป็นปัญหา

3) เพื่อให้สามารถออกแบบ ผลิตหรือสร้างสรรค์ เลือกใช้ และประเมินผล นวัตกรรมการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
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4) เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม หรือสร้างเสริม

ประสบการณ์การเรียนรู้ อันนำาไปสู่การส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับเด็กปฐมวัย

5) เพือ่ใหม้เีจตคตแิละทรรศนะทีด่ตีอ่การทำางานกบัเดก็ รวมทัง้มสีว่นรว่มรณรงคใ์นการสง่เสรมิ

การมีชีวิตที่ดีของเด็กปฐมวัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 

และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการดูแลและตอบสนองความต้องการของเด็ก ทั้งใน

กลุ่มเด็กทั่วไปและกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

3) เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังปัญหา ประเมินพฤติกรรม และส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย 

แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม

4) เพ่ือให้สามารถเลือกใช้กิจกรรมและสื่อที่เหมาะสม ในอันที่จะส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรม 

ให้ดียิ่งขึ้น หรือปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่เป็นปัญหา

5) เพื่อให้มีเจตคติและทรรศนะท่ีดีต่อการทำางานกับเด็ก รวมทั้งมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

ในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

3.	 คณะ	กรรมการ	ที่	ปรึกษา	ประจำา	สา	ขา	วิชา
มหาวทิยาลยั สโุขทยั ธร รมาธ ิราชได้ แตง่ ตัง้ ผูท้รง คณุวุฒ ิจาก สถาบนั อดุมศกึษา และ หนว่ย งาน ตา่งๆ 

เปน็ กรรมการ ที ่ปรกึษา ประจำา สาขา วชิา ศึกษา ศาสตร ์เพือ่ ทำา หนา้ที ่พจิารณา เสนอ ความ เหน็ เกีย่ว กบัมาตรฐาน 

การ ศึกษา การ พัฒนา หลักสูตร การ สอน การ วัดผล และ บริการ ทาง วิชาการ ใน สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์  

ดัง มี ราย นาม ต่อ ไป นี้

 1) ศาสตราจารย์ สุมน  อมรวิวัฒน์ ประธาน กรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ชัย ยงค์  พรหม วงศ์ กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิด พิทักษ์ กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์ ดร.เสริม ศักดิ์  วิ ศาลา ภ รณ์ กรรมการ

 5) ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย กรรมการ

 6) รอง ศาสตราจารย์ ดร.ทอง อินทร์  วงศ์ โส ธร กรรมการ

 7) อาจารย์ ดร.สุนทร  สุนันท์ ชัย กรรมการ

 8) ประธาน กรรมการ ประจำา สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์)

 9) เลขานุการ คณะ กรรมการ ประจำา สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ ผู้ ช่วย เลขานุการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พิณสุวรรณ์)
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4.	 คณะ	กรรมการ	ประจำา	สาขา	วิชา
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราชได้ แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ ประจำา สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์ เพื่อ 

ทำา หน้าที่ ดำาเนิน งาน ด้าน บริหาร และ วิชาการ ของ สา ขา วิชา และ ปฏิบัติ หน้าที่ อื่น ที่ สภา มหาวิทยาลัย หรือ  

สภา วิชาการ มอบ หมาย ดัง มี ราย นาม ต่อ ไป นี้

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์ ประธานกรรมการ

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หรดาล กรรมการ

 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล กรรมการ

 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ กรรมการ

 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา กรรมการ

 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พิณสุวรรณ์  เลขานุการ

 10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นายสุเทพ  ศรีวรกุล)

5.	 คณาจารย์	ประจำา	หลักสูตร
5.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

เกียรติภูมิ  ชูเกียรติศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศ.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชยาพงศ์  เกษจินดา, อาจารย์ ค.บ., ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ณัชชา  มาลัย, อาจารย์ ศศ.บ., กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ตามพงษ์  วงษ์จันทร์, อาจารย์ ค.บ., ศษ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

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

 กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นิรนาท  แสนสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), 

 กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 5

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

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิริรัตน์  สัมพันธ์ยุทธ์, อาจารย์ บธ.บ, ค.บ., กศ.ม., วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สุจิตรา  หังสพฤกษ์, รองศาสตราจารย์ ค.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุพักตร์  พิบูลย์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศษ.บ., ค.ม., ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หทัยรัตน์  เทียนศรี, รองศาสตราจารย์ กศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

5.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

กมลรัฐ  อินทรทัศน์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),

 Ph.D. (Development Communication)

 University of the Philippines at Los Baños

จิตตินันท์  เดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), M.S. (Child Development),

 Ph.D. (Human Development and Family  

 Studies) (Honour) Iowa State University

อรุณี  หรดาล, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),

 M.Ed., Ed.S., Ph.D. (Elementary Education

 Emphasized on Early Childhood Education)

 The University of Akron

5.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

นิตยา  เพ็ญศิรินภา, รองศาสตราจารย์ ดร. พย.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), ส.ด. (สุขศึกษา)

  มหาวิทยาลัยมหิดล

เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), Ph.D. (Nursing  

 Administration) University Kansas

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

 การสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศริศักดิ์  สุนทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร. Dip. Food Toxicology, วท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา),

 Post. Grad. Biosensor, วท.ด. (โภชนาศาสตร์ 

 พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
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6.	 คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กันตวรรณ  มีสมสาร, อาจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ป.บัณฑิต 

 (การศึกษาพิเศษ), ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 

 ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กุลชลี  จงเจริญ, อาจารย์ 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., ป.บัณฑิตวิชาชีพครู, 

 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

 กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ชนิพรรณ  จาติเสถียร, อาจารย์ ดร. B.S., M.Ed. (Early Childhood and Elementary  

 Education), ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดรุณี  จำาปาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., สศ.ม. (สิ่งแวดล้อม) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล

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

 วิชาชีพครู, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

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

 ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

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

 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (มัธยมศึกษา-

 การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 (จิตวิทยาการแนะแนว),

 กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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, อาจารย์ ดร. กศ.บ., ศศ.ม., กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เพชรผ่อง  มยูขโชติ, อาจารย์ ดร. อ.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม), 

 ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผน), 

 ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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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. (เทคโนโลยี

 การศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

 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

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

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

 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. (การวัดผลการศึกษา), Ph.D. 

 (Measurement and Quantitative Methods) 

 Michigan State University

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

 ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุขอรุณ  วงษ์ทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), สศ.บ., 

                                                 พ.ต.ท.หญิง ดร. กศ.ม. (สุขศึกษา), กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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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

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

 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรุณี  หรดาล, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),

 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. (การสอนภาษาองักฤษเปน็ภาษาตา่งประเทศ),

 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย

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

 กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วินิจ  เทือกทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.บ., วท.ม. (การสอนคณติศาสตร)์, กศ.ด. (การวจิยั)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

 Ph.D. (Curriculum and Instruction-Science 

 Education) University of Minnesota

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

 University of Colorado

นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัได้เชญิคณาจารยแ์ละผู้ทรงคณุวุฒจิากสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานอืน่ 

อีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน  

ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง

9.	 หลักสูตร	ที่	เปิด	สอน*
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนจำานวน 3 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ

	 ❏		 วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 ❏		 วิชาเอกการแนะแนว

	 ❏		 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ

	 ❏		 วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 

10.	 การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็ก

ปฐมวัยแบบองค์รวม แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งที่ ก.พ. 

กำาหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

หมายเหตุ * หลักสูตรที่เปิดสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ 

  มหาวิทยาลัย
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11.	 คำา	แนะนำา	ใน	การ	วางแผน	การ	ศึกษา
11.1 นักศึกษา ทุก คน ควร เลือก ศึกษา ชุด วิชา ตาม แนวทาง การ จัด โปรแกรม การ ศึกษา ที่ ระบุ ตาม

หลักสูตร หรือ วิชา เอก ของ ตน ใน แต่ละ ภาค การ ศึกษา โดย อาจ ศึกษา ทุก ชุด วิชา ที่ กำาหนด หรือ จะ เลือก ศึกษา 

เพียง บาง ชุด วิชา ก็ได้ ทั้งนี้ ควร เลือก ศึกษา ชุด วิชา ใน หมวด วิชา ศึกษา ทั่วไป หมวด วิชา ชีพ หมวด วิชา เฉพาะ 

(ชุด วิชา บังคับ) ก่อน แล้ว จึง ศึกษาหมวด วิชา เฉพาะ (ชุด วิชา เลือก) และ หมวด วิชา เลือก เสรี ใน ภาย หลัง

11.2 สำาหรบั นกัศึกษา ที ่ไมม่ีพ้ืนฐานทางการศกึษาจาก วฒุ ิเดมิ จะ ตอ้ง เรียน ชดุ วชิา พืน้ ฐาน วชิาชพี 

ศึกษา ศาสตร์ก่อน เรียน ชุด วิชา ใน หมวด วิชา ชี พอื่นๆ หรือ อาจ เรียน พร้อม กัน ได้ ใน บาง กรณี

11.3 ชุด วิชา ประสบการณ์ วิชาชีพ การ วัด และ ประเมิน ผล การ ศึกษา ชุด วิชา ประสบการณ์ วิชาชีพ 

การ แนะแนว ชุด วิชา ประสบการณ์ วิชาชีพ การ ศึกษา นอก ระบบ และชุด วิชา ประสบการณ์ วิชาชีพ เทคโนโลยี 

และ สื่อสาร การ ศึกษา เป็น ชุด วิชา ที่ นักศึกษา จะ ต้อง ลง ทะเบียน เรียน ใน ภาค การ ศึกษา สุดท้าย และ เหลือ  

3 ชุด วิชา สุดท้าย ก่อน จบ การ ศึกษา เท่านั้น

11.4 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 

3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา

11.5 ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่แนะนำาไว้

ขอให้นักศึกษาวางแผนการศึกษา โดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอน

ชุดวิชาในแต่ละภาคและตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกันเนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษา

เข้าสอบได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ

11.6 หาก นกัศกึษา ม ีปญัหา เกีย่ว กบั เนือ้หา ใน เอกสาร การ สอน และ สือ่ การ สอน ตา่งๆ วธิ ีการ ศกึษา 

ชุด วิชา สามารถ ขอ คำา ปรึกษา ที่ สาขา วิชา ได้ โดย เขียน จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตาม ที่ อยู่ นี้

  ประธาน กรรมการ ประจำา สาขา วิชา ศึกษา ศาสตร์

  มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช

  ถนน แจ้งวัฒนะ ตำาบล บาง พูด

  อำาเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

  โทรศัพท์ 0 2503 3566 หรือ 0 2504 8501 – 4 

  โทรสาร 0 2503 3566  หรือ e-Mail: edoffice@stou.ac.th

11.7 หาก นักศึกษา มี ปัญหา เกี่ยว กับ การ ลง ทะเบียน เรียน การ เทียบ งาน รายวิชา การ โอน/การ  

เทยีบแทน ชุด วชิา การ เพ่ิม/ถอน ชดุ วชิา การ ยา้ย สงักดั สาขา วชิา แขนง วชิา หรอื วชิา เอก การ เปลีย่น คำานำา หนา้ 

ชือ่ – ชือ่สกลุ การ เปลีย่น ที ่อยู ่การ ขอ ต่อ อาย ุสถานภาพ นกัศกึษา การ ลา พกั การ ศกึษา การ ลา ออก จาก การ เปน็ 

นักศึกษา การ ขอรับ ใบ ประเมิน ผล การ ศึกษา การ ขอรับ ใบรับ รอง สถานภาพ นักศึกษา การ ขอรับ ใบ รายงาน 

ผล การ ศึกษา รวม ทั้ง การ ร้อง เรียน เรื่อ งอื่นๆ ที่ เกี่ยว กับ กิจกรรม การ ศึกษา ใน เรื่อง การ สมัคร เป็น นักศึกษา  

การ ลง ทะเบียน เรียน และ การ สอบ สามารถ ขอ คำา ปรึกษา ที่ สำานัก ทะเบียน และ วัดผล ได้ โดย เขียน ใบ คำาร้อง 

ทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตาม ที่ อยู่ นี้
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  สำานัก ทะเบียน และ วัดผล

  มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช

  ถนน แจ้งวัฒนะ ตำาบล บาง พูด

  อำาเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

  โทรศัพท์ 0 2503 3598 – 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 – 6

  โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th

หมายเหตุ แบบ ฟอรม์ ใบ คำารอ้ง เกีย่ว กบั เรือ่ง ตา่งๆ ขา้ง ตน้ นกัศกึษา สามารถ สำาเนา แบบ ฟอรม์ ดงั กลา่ว ได ้จาก คูม่อื นกัศกึษา

 หรือ download ได้ จาก เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/Form/ 



รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ประกอบด้วย	4	วิชาเอก	คือ

	 ❏	 วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 ❏		 วิชาเอกการแนะแนว

	 ❏		 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ

	 ❏		 วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2553)
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หลักสูตร	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต
Bachelor of Education Program

(วิชา	เอก	การ	วัด	และ	ประเมิน	ผล	การ	ศึกษา)

ชื่อ	ปริญญา
ชื่อ เต็ม ศึกษา ศาสตร บัณฑิต 

อักษร ย่อ ศษ.บ.

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Bachelor of Education 

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ B.Ed.

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็ การ ศึกษา ประกาศนยีบตัร วชิาชพี ชัน้ สงู (ปวส.) หรอื อนปุรญิญา หรอื เทยีบ เทา่ ทกุ สาขา วชิา 

หรือ

2) สำาเร็จ การ ศึกษา ปริญญา ตรี ทางการ ศึกษา หรือ

3) สำาเร็จ การ ศึกษา ปริญญา ตรี สาขา วิ ชา อื่นๆ 

หมายเหตุ สำาหรบั ผู ้ที ่ม ีคณุสมบตั ิตาม ขอ้ 1) และ 3) ให ้ศกึษา ชดุ วชิา เพิม่ เตมิ อกี 1 ชดุ วชิา  คอื 20304 พืน้ ฐาน 

  วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์
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โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาชีพ 4 24

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาชีพ4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา**

 ค. หมวดวิชาเฉพาะ6ชุดวิชา(36หน่วยกิต)

  บังคับ 4 ชุดวิชา

  24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

  24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

  24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

  24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24413 การประเมินโครงการ

  24414 การประเมินหลักสูตร

  24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

 ง. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 
  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 ** เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ  

	 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาชีพ 5 30

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 78

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาชีพ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา* 

 ค. หมวดวิชาเฉพาะ6ชุดวิชา(36หน่วยกิต)

  บังคับ 4 ชุดวิชา

  24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

  24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

  24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

  24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24413 การประเมินโครงการ

  24414 การประเมินหลักสูตร

  24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

 ง. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตร ีที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 

 การเรียนรู้

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 

 การศึกษา

24401  จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน

 เพื่อการวัดและประเมินผล

 การศึกษา        

24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านพุทธิพิสัย

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

24401  จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน

 เพื่อการวัดและประเมินผล 

 การศึกษา        

24411  การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านพุทธิพิสัย

2 ต้น 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ

24414  การประเมินหลักสูตร

24415  การวัดและประเมินอิง มาตรฐาน

 การเรียนรู้

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303  จิตวิทยาและวิทยาการ 

 การเรียนรู้

ปลาย 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 และประเมินผลการศึกษา

24417  การบริหารงานการวัดและ

 ประเมินผลการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด 

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

24417 การบริหารงานการวัดและ

 ประเมินผลการศึกษา

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา



หลักสูตรการศึกษา18
หล

ักส
ูตร
ศึก

ษา
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต
วิช
าเอ

กก
าร
วัด
แล

ะป
ระ
เม
ินผ

ลก
าร
ศึก

ษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 3 ต้น 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 และประเมินผลการศึกษา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ

24414  การประเมินหลักสูตร

24415  การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน

 การเรียนรู้

2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาหรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ 

 การเรียนรู้

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 

 การศึกษา

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 

 เพื่อการวัดและประเมินผล 

 การศึกษา        

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านพุทธิพิสัย

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 

 การศึกษา

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 

 เพื่อการวัดและประเมินผล

 การศึกษา        

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัด

 ด้านพุทธิพิสัย
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด 

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ

24414 การประเมินหลักสูตร

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน

 การเรียนรู้

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

ปลาย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

24417 การบริหารงานการวัดและ 

 ประเมินผลการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด 

 ด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

24417 การบริหารงานการวัดและ 

 ประเมินผลการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 และประเมินผลการศึกษา

3 ต้น 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

24413 การประเมินโครงการ

24414 การประเมินหลักสูตร

24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน

 การเรียนรู้

ปลาย ปลาย 24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัด

 และประเมินผลการศึกษา
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หลักสูตร	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต
Bachelor of Education Program

(วิชา	เอก	การ	แนะแนว)

ชื่อ	ปริญญา
ชื่อ เต็ม ศึกษา ศาสตร บัณฑิต 

อักษร ย่อ ศษ.บ.

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Bachelor of Education 

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ B.Ed.

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็ การ ศึกษา ประกาศนยีบตัร วชิาชพี ชัน้ สงู (ปวส.) หรอื อนปุรญิญาหรอื เทยีบ เทา่ ทกุ สาขา วชิา 

หรือ

2) สำาเร็จ การ ศึกษา ปริญญา ตรี ทางการ ศึกษา หรือ

3) สำาเร็จ การ ศึกษา ปริญญา ตรี สาขา วิ ชา อื่นๆ 

หมายเหตุ สำาหรบั ผู ้ที ่ม ีคณุสมบตั ิตาม ขอ้ 1)  และ 3)  ให ้ศกึษา ชดุ วชิา เพิม่ เตมิ อกี 1 ชดุ วชิา  คอื 20304  พืน้ ฐาน  

 วิชาชีพศึกษา ศาสตร์

โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

 

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาชีพ 4 24

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

 
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

 ข. หมวดวิชาชีพ4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว*

 ค. หมวดวิชาเฉพาะ6ชุดวิชา(36หน่วยกิต)

  บังคับ 5 ชุดวิชา

  25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

  25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา  

  25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

  25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

  25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

  25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

 ง. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ 

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาชีพ 5 30

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 78

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา 

 ข. หมวดวิชาชีพ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว* 

 ค. หมวดวิชาเฉพาะ6ชุดวิชา(36หน่วยกิต)

  บังคับ 5 ชุดวิชา

  25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว

  25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา  

  25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

  25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

  25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

  25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

  ง.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา

1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 

 การศึกษา  

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน

 เพื่อการแนะแนว       

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 

 การศึกษา  

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน

 เพื่อการแนะแนว       

2 ต้น 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ  

 มัธยมศึกษา

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา

2 ต้น 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา

ปลาย 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

25407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนว

ปลาย 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 3 ต้น 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

25407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนว

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ 

 มัธยมศึกษา

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา

2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาหรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา

1 ต้น

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา   

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 

 เพื่อการแนะแนว       

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 

 การศึกษา   

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน 

 เพื่อการแนะแนว       

2 ต้น 25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ  

 มัธยมศึกษา

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา

2 ต้น 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

25302 หลักและระบบงานแนะแนว

 ในสถานศึกษา
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

ปลาย 25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 25407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนว

3 ต้น 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

22304 การแนะแนวในระดับ

 มัธยมศึกษา

25304 การแนะแนวในระดับ

 ประถมศึกษา

ปลาย ปลาย 25407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การแนะแนว
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หลักสูตร	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต
Bachelor of Education Program

(วิชา	เอก	การ	ศึกษา	นอก	ระบบ)

ชื่อ	ปริญญา
ชื่อ เต็ม ศึกษา ศาสตร บัณฑิต 

อักษร ย่อ ศษ.บ.

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Bachelor of Education 

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ B.Ed.

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็ การ ศึกษา ประกาศนยีบตัร วชิาชพี ชัน้ สงู (ปวส.) หรอื อนปุรญิญาหรอื เทยีบ เทา่ ทกุ สาขา วชิา 

หรือ

2) สำาเร็จ การ ศึกษา ปริญญา ตรี ทางการ ศึกษา หรือ

3) สำาเร็จ การ ศึกษา ปริญญา ตรี สาขา วิ ชา อื่นๆ 

หมายเหตุ   สำาหรบั ผู ้ที ่ม ีคณุสมบตั ิตาม ขอ้ 1)  และ 3)  ให ้ศกึษา ชดุ วชิา เพิม่ เตมิ อกี 1 ชดุ วชิา  คอื 20304  พืน้ ฐาน 

  วิชาชีพศึกษา ศาสตร์

โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา  

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาชีพ 4 24

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

 
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาชีพ4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ*

 ค. หมวดวิชาเฉพาะ6ชุดวิชา(36หน่วยกิต)

  26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

  26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

  26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ

  26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

  26405 การศึกษาทางไกล

  26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

  ง.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

2. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอือนปุรญิญา หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา หรอืปรญิญาตรสีาขาวชิาอืน่ๆ 

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาชีพ 5 30

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 78

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 ข. หมวดวิชาชีพ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ*

 ค. หมวดวิชาเฉพาะ6ชุดวิชา(36หน่วยกิต)

  26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ

  26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

  26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ

  26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

  26405 การศึกษาทางไกล

  26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

  ง.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

   ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 

 การศึกษา   

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ 

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 

 การศึกษา   

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ 

 การศึกษานอกระบบ

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ 

 การเรียนรู้

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ

 การศึกษานอกระบบ

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ 

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย 26405 การศึกษาทางไกล                    

26407 ประสบการณ์วิชาชีพ 

 การศึกษานอกระบบ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

26405 การศึกษาทางไกล                    

3 ต้น 3 ต้น 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

26407 ประสบการณ์วิชาชีพ 

 การศึกษานอกระบบ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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2. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอือนปุรญิญา หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา หรอืปรญิญาตรสีาขาวชิาอืน่ๆ  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 

 การศึกษา   

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล 

 การศึกษา   

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อ

 การศึกษานอกระบบ

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ

 การศึกษานอกระบบ

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ

 การศึกษานอกระบบ

26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ

 การศึกษานอกระบบ

ปลาย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

26405 การศึกษาทางไกล                    

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

26405 การศึกษาทางไกล                    

3 ต้น 26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ

3 ต้น 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค

 การฝึกอบรม

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 26407 ประสบการณ์วิชาชีพ

 การศึกษานอกระบบ
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หลักสูตร	ศึกษา	ศาสตร	บัณฑิต
Bachelor of Education Program

(วิชา	เอก	เทคโนโลยี	และ	สื่อสาร	การ	ศึกษา)

ชื่อ	ปริญญา
ชื่อ เต็ม ศึกษา ศาสตร บัณฑิต 

อักษร ย่อ ศษ.บ.

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Bachelor of Education 

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ B.Ed.

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็ การ ศึกษา ประกาศนยีบตัร วชิาชพี ชัน้ สงู (ปวส.) หรอื อนปุรญิญาหรอื เทยีบ เทา่ ทกุ สาขา วชิา 

หรือ

2)  สำาเร็จ การ ศึกษา ปริญญา ตรี ทางการ ศึกษา หรือ

3)  สำาเร็จ การ ศึกษา ปริญญา ตรี สาขา วิ ชา อื่นๆ 

หมายเหตุ    สำาหรบั ผู ้ที ่ม ีคณุสมบตั ิตาม ขอ้ 1) และ 3) ให ้ศกึษา ชดุ วชิา เพิม่ เตมิ อกี 1 ชดุ วชิา คอื 20304 พืน้ ฐาน 

  วิชาชีพศึกษาศาสตร์

โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาชีพ 4 24

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 12	 72

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 
  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาชีพ4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*

 ค. หมวดวิชาเฉพาะ6ชุดวิชา(36หน่วยกิต)

  บังคับ 5 ชุดวิชา

  27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27102 เทคโนโลยีทางการสอน

  27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

  27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

  27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

 ง. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตร ีที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

2. สำาเรจ็การศกึษา ปวส. หรอือนปุรญิญา หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา หรอืปรญิญาตรสีาขาวชิาอืน่ๆ  

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

  ข. หมวดวิชาชีพ 5 30

  ค. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 13	 78

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร   

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาชีพ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา

  20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้

  20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

  27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*

 ค. หมวดวิชาเฉพาะ6ชุดวิชา(36หน่วยกิต)

  บังคับ 5 ชุดวิชา

  27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27102 เทคโนโลยีทางการสอน

  27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

  27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

  27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

 ง. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย 

กำาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ * เปน็ชดุวชิาทีน่กัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

2 ต้น 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ

 สื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปลาย 27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

27416 ประสบการณ์วิชาชีพ 

 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา              

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

3 ต้น 3 ต้น 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ

 สื่อสารการศึกษา

27416 ประสบการณ์วิชาชีพ

 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา              

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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2. สำาเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา           

20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

1 ต้น

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล

 การศึกษา   

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

ปลาย 20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล  

 การศึกษา   

27102 เทคโนโลยีทางการสอน

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

2 ต้น 27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ

 สื่อสารการศึกษา

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ต้น 20303 จิตวิทยาและวิทยาการ

 การเรียนรู้

27104 วิทยุกระจายเสียงและ

 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปลาย 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา           

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

3 ต้น 27416 ประสบการณ์วิชาชีพ 

 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา              

3 ต้น 20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ

 สื่อสารการศึกษา

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 27416 ประสบการณ์วิชาชีพ 

 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา        





รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
 

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2555)
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หลักสูตรการศึกษา38

หลักสูตรประกาศนียบัตร	นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
Certificate Program in Early Childhood Development Innovation

ชื่อ	ประกาศนียบัตร
ชื่อ เต็ม ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

อักษร ย่อ ป.นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Certificate in Early Childhood Development Innovation

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ Cert. in Early Childhood Development Innovation

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศึกษาชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

2) สำาเรจ็การศึกษาชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเรจ็การศึกษาชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวง

ศึกษาธิการรับรอง หรือ

5) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง 

หรือ

6) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 39

หล
ักส

ูตร
ปร
ะก
าศ
นีย

บัต
ร

นว
ัตก

รร
มก

าร
พัฒ

นา
เด
็กป

ฐม
วัย

โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ 

ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต 

  หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 5	 30

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

	 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 	 	

      	 	

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา**

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ 

ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้
 ของเด็กปฐมวัย
21002 นวัตกรรมการสื่อสาร
 เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่น
 สำาหรับเด็กปฐมวัย

1 ต้น

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร 

  ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** เปิดรับสมัครนักศึกษาเฉพาะภาคต้นเท่านั้น
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา
 เด็กปฐมวัย
21005 การประเมินและสร้างเสริม  
 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

ปลาย 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนา 
 เด็กปฐมวัย
21005 การประเมินและสร้างเสริม  
 พฤติกรรมเด็กปฐมวัย

2 ต้น 2 ต้น 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้

 ของเด็กปฐมวัย

21002 นวัตกรรมการสื่อสาร

 เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่น

 สำาหรับเด็กปฐมวัย



รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
 

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2555)
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หลักสูตรประกาศนียบัตร	การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

Certificate Program in Holistic Well-Being Development 

for Early Childhood

ชื่อ	ประกาศนียบัตร
ชื่อ เต็ม ประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

อักษร ย่อ ป.การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม  

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Certificate in Holistic Well-Being Development

 for Early Childhood

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ Cert. in Holistic Well-Being Development 

 for Early Childhood

คุณสมบัติ	ของ	ผู้	สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาชัน้ประโยคมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาชัน้ประโยคมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาชัน้ประโยคมธัยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามท่ีกระทรวง

ศึกษาธิการรับรอง หรือ

5) สำาเรจ็การศึกษาประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเทา่ตามท่ีกระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

หรือ

6) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 43

หล
ักส

ูตร
ปร
ะก
าศ
นีย

บัต
ร

กา
รพ

ัฒน
าส
ุขภ

าว
ะเด

็กป
ฐม

วัย
แบ

บอ
งค
์รว
ม

โครงสร้าง	และ	ราย	ละเอียด	ของ	หลักสูตร*

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ 

ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 5	 30

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร 	 	 	

	  หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

 21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย

 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

 21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ    	
	 	

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

 สำาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ 

ปวส. หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

1 ต้น

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร 

  ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 21009 การจัดสภาพแวดล้อม

 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

 ความต้องการพิเศษ

ปลาย 21009 การจัดสภาพแวดล้อม

 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มี

 ความต้องการพิเศษ

2 ต้น 2 ต้น 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา

5หลัก

รหัสชุดวิชา

8หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

10151 20111006 ไทยศึกษา   

20301 20202004 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   

20302 20202005 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา   

20303 20202006 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 

20304 20202007 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์   

21001 10203001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย         

21002 10203002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

21003 10203003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย 

21004 10203004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย                        

21005 10203005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย       

21006 10203006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย 

21007 10203007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย 

21008 10203008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย 

21009 10203009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

21010 10203010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ  

22304 20203507 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 

24401 20203401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัด

และประเมินผลการศึกษา 

24407 20205401 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา  

24411 20203403 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 

24412 20203404 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย 

24413 20203405 การประเมินโครงการ 

24414 20203406 การประเมินหลักสูตร 

24415 20203407 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 

24417 20203402 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

25301 20203501 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว 

25302 20203502 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 

25303 20203503 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 
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รหัสชุดวิชา

5หลัก

รหัสชุดวิชา

8หลัก
รายชื่อชุดวิชา

ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

25304 20203504 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 

25405 20203505 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 

25406 20203506 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 

25407 20205501 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว  

26301 20203601 การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษานอกระบบ 

26302 20203602 การจัดการการศึกษานอกระบบ 

26403 20203603 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 

26404 20203604 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 

26405 20203605 การศึกษาทางไกล 

26406 20203606 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 

26407 20205601 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ  

27101 20203701 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

27102 20203702 เทคโนโลยีทางการสอน 

27103 20203703 สื่อการศึกษาพัฒนสรร 

27104 20203704 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

27112 20203705 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา 

27401 20203706 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

27402 20203707 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

27416 20205701 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

หมายเหตุ     ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/ 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา

10151	 ไทยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Studies

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเปน็ไทยในดา้นประวตัศิาสตร์ สังคม ภาษาและวฒันธรรม

2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต

3.  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

20301	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Technology and Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  

  และขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาทั้ง 7 ขอบข่าย

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา และ 

  นวัตกรรมทางการศึกษา

3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและส่ือสาร 

  การศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และอัธยาศัยที่ครอบคลุมการจัดการ 

  ศึกษาที่บ้าน ชุมชน การศึกษาผ่านจอภาพ การศึกษาทางไกล การฝึกอบรม และสังคม 

  การเรียนรู้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครอบคลุมการศึกษาขอบข่ายเทคโนโลยี 

การศกึษาในด้านการจดัระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา พฤตกิรรมและวธิกีารทางการศกึษา สือ่สาร

ทางการศกึษา การจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา การจดัการทางการศกึษาและการประเมนิทางการศกึษา 

การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาความสัมพันธ์

ของการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และอัธยาศัยที่ครอบคลุม

การจัดการศกึษาทีบ่า้น ชุมชน การศกึษาผา่นจอภาพ การศกึษาทางไกล การฝกึอบรม และสงัคมการเรยีนรู้
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20302	 สถิติ	วิจัย	และประเมินผลการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Statistics, Research and Evaluation in Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านหลักการทางสถิติ วิจัย และประเมินการศึกษา

2. เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบ และดำาเนินงานวิจัยและประเมินการศึกษา

3. เพื่อให้สามารถใช้สถิติได้ถูกต้องและเหมาะสมในการวิจัยและประเมินการศึกษา

4. เพื่อให้สามารถบูรณาการการวิจัยและการประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

5. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรูพ้ื้นฐานในการวจิยั การดำาเนนิงานวจิยั การออกแบบวจิยั การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีน 

การสอนในระบบและนอกระบบ ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผล

ในช้ันเรียน บูรณาการการวิจัย การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบ  

เครือ่งมือและการสรา้งเครือ่งมือเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวจิยั การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืวดัดา้นพทุธพิสิยั 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านทักษะพิสัย การเก็บ

รวบรวมขอ้มลูเพ่ือการวิจัยและประเมนิการศึกษา สถติพิืน้ฐานเพือ่การวิจัยและประเมนิการศกึษา การเตรียม 

ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติพ้ืินฐาน การนำาเสนอผลการวเิคราะหข้์อมลู การสรุปและอภปิรายผล 

การเขียนรายงานวิจัยและประเมิน การนำาเสนอผลงานการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อ

พัฒนาการศึกษา

20303	 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้	 (6	หน่วยกิต)

 Psychology and Learning Methodology

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยา 

  ที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 

  รูปแบบการเรียนรู้และการสอนทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียน 

  การสอนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ 

จิตวิทยาการศึกษากลุ่มปัญญานิยม มนุษยนิยม และพฤติกรรมนิยม จิตวิทยาการแนะแนวและ 

การปรึกษากลุ่มทฤษฎีท่ีเน้นความคิดและเหตุผล กลุ่มทฤษฎีที่เน้นอารมณ์และความรู้สึก และกลุ่มทฤษฎี 

ทีเ่นน้พฤตกิรรม ศาสตรแ์ละศลิปใ์นการจดัการเรยีนรูใ้นระบบและนอกระบบ ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอน
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ทั้งในระบบและนอกระบบ รูปแบบการเรียนรู้และการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระบบ  

นอกระบบและตามอัธยาศัย การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้ 

แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อ และการพัฒนานวัตกรรมในการ

เรียนรู้ การเรียนรู้แบบชี้นำาตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ การประเมินผลการเรียนรู้  

และจำาแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล

20304	 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations of the Education Profession

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือใหม้คีวามรูแ้ละสามารถใชภ้าษาอยา่งถกูตอ้งในการสอนและการคน้ควา้ทางวชิาการ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและ 

  ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาของไทย

3. เพ่ือใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละกระบวนการพฒันาหลกัสตูร และสามารถ 

  พัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาได้

4. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละหลกัการบริหารจดัการ ภาวะผูน้ำา การคดิ 

  อย่างเป็นระบบ การทำางานเป็นทีม และสามารถจัดทำาโครงการวิชาการและวิชาชีพ

5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในชั้นเรียน และสามารถจัดระบบ 

  สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการชั้นเรียนได้

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาท หนา้ที ่ภาระงาน และความสำาคัญของวชิาชพีคร ู

  มีคุณลักษณะของครูที่ดี

8. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู  

  และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การใช้ภาษาสำาหรับครู ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบ

การจัดการการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีและกระบวนการการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำา การคิดอย่าง

เป็นระบบ การทำางานเป็นทีม การจัดทำาโครงการวิชาการและวิชาชีพ วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ และการ

ตดิตอ่สือ่สารในองคก์ร การบรหิารจดัการในชัน้เรยีน การจดัระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการชัน้เรยีน  

การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน พัฒนาการของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่  

ภาระงาน และความสำาคัญของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพความเป็นครู  

และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
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21001	 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Child Development and Learning in Early Childhood

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

  รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการเด็กตามวัยและรูปแบบ 

  การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของ 

  เด็กปฐมวัย

4. เพื่อให้สามารถเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

5. เพื่อให้สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการจัดประสบการณ์และ 

  สภาพแวดล้อมสำาหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

6. เพ่ือใหส้ามารถระบปุญัหาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัและหาแนวทางแกไ้ข

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและความสำาคัญของพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

สมรรถนะตามวัยของเด็กปฐมวัย กระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ถือสมองเป็นพื้นฐาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

การเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก สภาพปัญหาพัฒนาการและการเรียนรู้

ของเด็กและหาแนวทางแก้ไข การนำานวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการจัดประสบการณ์และสภาพแวดล้อม

สำาหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21002	 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย		 (6	หน่วยกิต)

 Communication Innovation for Early Childhood Development

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็ก 

  ในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี

2. เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ คัดสรร ออกแบบ ผลิตหรือสร้างสรรค์ รวมท้ังให้คำาแนะนำา 

  เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาเด็กในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี  

  ได้อย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเด็กในช่วงวัยดังกล่าว 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้สามารถที่จะบูรณาการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสาร และ 

  การพัฒนาเด็กในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ได้อย่างเท่าทันกับสถานการณ์ปัญหาและ 

  ความต้องการของเด็กกลุ่มดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทักษะ

เกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารและสื่อ รวมทั้งเทคโนโลยีการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ การเลือกใช้และ 

คัดสรรนวัตกรรมการสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการและกระบวนการผลิตและการออกแบบนวัตกรรม 

การสือ่สารและการใชส้ือ่เพ่ือการพัฒนาเด็กในชว่งปฐมวยั สถานการณ ์ปญัหาและความตอ้งการทีเ่กีย่วข้อง

กับนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21003	 การเล่น	ของเล่น	และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Play, Toys and Playthings for Early Childhood

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการเล่นเพื่อพัฒนา 

  เด็กปฐมวัย

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับของเล่นและการจัดกิจกรรมการเล่นสำาหรับ 

  เด็กปฐมวัย 

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

4. เพื่อให้สามารถประเมินพฤติกรรมการเล่นและวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมการเล่นของ 

  เด็กปฐมวัยเพื่อเสนอแนวทางแก้ไข

5. เพื่อให้สามารถออกแบบและพัฒนาของเล่นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของ 

  เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 

6. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้จัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ 

  เด็กปฐมวัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดสำาคัญเกี่ยวกับการเล่นในเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างการเล่น 

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ลักษณะและพฤติกรรมการเล่นตามวัยของเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเล่นของเด็ก การสนับสนุนการเล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก บทบาท

ของบิดามารดาและผู้เกี่ยวข้องในการเลือกของเล่นและเครื่องเล่นที่เหมาะกับพัฒนาการเด็ก การออกแบบ

และการพฒันาของเลน่เพ่ือสง่เสรมิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเดก็ ปญัหาพฤตกิรรมการเลน่ของเดก็และ

แนวทางแก้ไขปัญหา นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเล่นของเด็กปฐมวัย นวัตกรรมการจัดสภาพ

แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเลน่ของเด็กปฐมวัย การประเมนิพฤติกรรมการเลน่ของเดก็ การรณรงคเ์พือ่เดก็ปฐมวยั
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21004	 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)
 Family Studies and Early Childhood Development
	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวและครอบครัวศึกษา

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนกิจและบทบาทของครอบครัวในการพัฒนา 

  เด็กปฐมวัย

3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม 

  วิถีชีวิตไทย

4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อครอบครัวในการพัฒนา 

  เด็กปฐมวัย

5. เพื่อให้สามารถประเมินสภาพปัญหาของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ 

  หาแนวทางช่วยเหลือ

6. เพื่อให้สามารถนำาความรู้และนวัตกรรมการใช้ชีวิตครอบครัวมาใช้ในการพัฒนา 

  เด็กปฐมวัยได้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและความสำาคัญของครอบครัว ครอบครัวศกึษากบัการเรียนรู้ทักษะชีวิตครอบครัว 

พัฒนกิจและบทบาทของครอบครัวในระยะที่มีบุตรในช่วงปฐมวัย หลักการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 

และพฒันาเดก็ปฐมวัยตามวิถชีีวติไทย ปัจจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ครอบครัวในการพฒันาเดก็ปฐมวยั การประเมนิ 

สภาพปัญหาของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแนวทางช่วยเหลือ การนำานวัตกรรมการใช้ชีวิต

ครอบครัวมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเรื่องการใช้วินัยเชิงบวกในครอบครัว การส่งเสริมสุขภาวะ

ครอบครัว การสื่อสารเพ่ือสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การเสริมสร้างคุณค่าและคุณธรรมในครอบครัว  

การเผชิญภาวะวิกฤติในครอบครัว และการเสริมพลังครอบครัว

21005	 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)
 Assessment and Behavioral Enhancement in Early Childhood
	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการสร้างเสริม 

  พฤติกรรมเด็ก

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง วิธีการในการประเมิน และการ 

  สร้างเสริมพฤติกรรมเด็ก

3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห์ปญัหา และแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้สามารถเลือก และใช้เครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมเด็กได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้สามารถประเมินพฤติกรรมเด็ก จัดระบบข้อมูล และนำาไปใช้ในการสร้างเสริม 

  พฤติกรรมเด็ก

6. เพื่อให้สามารถสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์เหมาะกับวัยเด็ก
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ ในการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการสร้างเสริมพฤติกรรมเด็ก แนวทางการประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็ก 

นวตักรรมการประเมินและการสรา้งเสรมิพฤติกรรมเดก็ แนวทางการแก้ไขปญัหาพฤตกิรรมเด็ก การเลือกและ

ใชเ้ครือ่งมือในการประเมนิพฤตกิรรมเด็ก การจดัทำาสารนทิศันแ์ละการนำาผลไปใชใ้นการสรา้งเสรมิพฤตกิรรม

เดก็ ปจัจยัทีม่อิีทธพิลต่อการประเมนิและสรา้งเสริมพฤติกรรมเดก็ บทบาทของผู้เกีย่วข้องในการประเมนิและ

สรา้งเสรมิพฤติกรรมเด็ก ปญัหาและอุปสรรคในการประเมินและสร้างเสริมพฤตกิรรมเดก็อายแุรกเกดิถงึ 6 ปี

21006	 สุขภาวะเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Well-being in Early Childhood

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะในเด็กปฐมวัย

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะของ 

  เด็กปฐมวัย

3. เพ่ือให้สามารถประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านกาย-จิต-สังคม- 

  จิตวิญญาณในช่วงปฐมวัย

4. เพื่อให้สามารถระบุปัญหาสุขภาพกายและจิตที่พบบ่อยในวัยเด็กและการป้องกันแก้ไข

5. เพ่ือให้อธิบายแนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะเด็กแบบองค์รวมโดยครอบครัว 

   ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย และความสำาคัญของสุขภาวะในวัยเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ความต้องการและ

ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะของวัยเด็ก การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านกาย-จิต-สังคม- 

จิตวิญญาณ ปัญหาสุขภาพกายและจิตที่พบบ่อยและการป้องกันแก้ไข บริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง  

แนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาพกายและจิตในเด็กโดยครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก องค์กรและ

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

21007	 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Food and Nutrition for Early Childhood

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการด้านอาหารและโภชนาการ 

  ในแต่ละช่วงอายุของเด็กปฐมวัย

3. เพ่ือให้สามารถระบุปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ 

  ที่พบบ่อยในวัยเด็กปฐมวัยและแนวทางการป้องกันและแก้ไข
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4. เพื่อให้สามารถประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในวัยเด็กปฐมวัย

5. เพ่ือให้อธิบายแนวทางการดูแลและส่งเสริมโภชนาการในเด็กโดยครอบครัว ชุมชน  

  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย และความสำาคัญของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย 

ตัง้แตอ่ายแุรกเกิดถงึ 6 ปี ความตอ้งการดา้นอาหารและโภชนาการในแต่ละชว่งอายุ ปญัหาโภชนาการและ

ความปลอดภยัดา้นอาหารและโภชนาการ การปอ้งกันและแกไ้ข การประเมนิและเฝา้ระวงัภาวะโภชนาการ 

แนวทางการดแูลและสง่เสรมิโภชนาการในเดก็ โดยครอบครวั ชมุชน สถานพฒันาเดก็ องคก์รและเครอืขา่ย

ที่เกี่ยวข้อง

21008	 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Life Skills Development for Early Childhood

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต และแนวคิด หลักการ รวมทั้งทฤษฎี 

  ที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและขอบข่ายของทักษะชีวิตสำาหรับ 

  เด็กปฐมวัย

3. เพ่ือให้สามารถนำาความรูม้าใชใ้นการปลกูฝงัและสร้างเสริมทกัษะชวีติใหก้บัเดก็ปฐมวยั

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของพอ่แม ่ผูป้กครอง และชมุชนในการสง่เสรมิ 

  ทักษะชีวิตให้กับเด็กปฐมวัย

5. เพื่อให้สามารถประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและความสำาคัญของทักษะชีวิต แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

ทักษะชีวิตของเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี พัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และสังคม พฤติกรรมสังคมทางบวกของ

เด็กปฐมวัย องค์ประกอบของทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายของทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ทักษะ

ชีวิตในวิถีประชาธิปไตยสำาหรับเด็กปฐมวัย การสร้างวินัยในตนเอง การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การ

สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางอารมณ์ การเห็นคุณค่าและ

เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย คุณธรรม จริยธรรมในการ 

อยู่ร่วมกัน ทักษะการแก้ปัญหาและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ การปลูกฝังและสร้างเสริม 

ทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสื่อในการส่งเสริมทักษะชีวิตของ 

เด็กปฐมวัย การประเมินทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย
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21009	 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Environment Management for Early Childhood Development

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและวิธีการในการจัดสภาพ 

  แวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. เพื่อให้สามารถนำาความรู้มาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

3. เพื่อให้สามารถนำาความรู้มาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของ 

  เด็กปฐมวัย

4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัด 

  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำาหรับเด็กปฐมวัย

5. เพื่อให้สามารถประเมินการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี  

ทางด้านร่างกาย-จิต-สังคม-จิตวิญญาณ แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความ 

ปลอดภยั การป้องกนัการเกดิอุบัตเิหตุ และความเสีย่งทีจ่ะทำาใหเ้ดก็ปฐมวยัไดร้บัอนัตรายจากสภาพแวดลอ้ม 

บทบาทของพอ่แม ่ผูป้กครอง และชมุชนในการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมสำาหรับเดก็ปฐมวยั การประเมนิ

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

21010	 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ	 (6	หน่วยกิต)

 Caring for Early Childhood with Special Needs

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2. เพ่ือใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาต ิสภาพ และปญัหาของเดก็ทีมี่ความตอ้งการ 

  พิเศษ

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มี 

  ความต้องการพิเศษ

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของผู้เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีมี 

  ความต้องการพิเศษ

5. เพ่ือให้สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางจติวิทยาทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

  ได้อย่างเหมาะสม

6. เพื่อให้มีความรู้และสามารถเข้าถึงแหล่งบริการและแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กที่มี 

  ความต้องการพิเศษ

7. เพื่อให้สามารถใช้สื่อ กิจกรรมและเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการช่วยเหลือดูแลเด็กที่มี 

  ความต้องการพิเศษ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ ของการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษอายุแรกเกิดถึง 6 ปี 

ธรรมชาติ สภาพและปัญหาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการ

พเิศษ หลกัการและแนวคิดในการพัฒนาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ การวเิคราะหข้์อมูลและวนิจิฉัยเบือ้งตน้ 

คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและ

แนวทางการประเมินการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วิธีการในการพัฒนาเด็ก

ที่มีความต้องการพิเศษ สื่อ กิจกรรมและเครื่องมือพ้ืนฐานในการพัฒนาและช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ แหล่งบริการและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอายุแรกเกิดถึง 6 ปี

22304	 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Guidance in Secondary Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการ ขอบข่ายของงานแนะแนว  

  และการบริหารงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายของงานแนะแนว ทั้งงานแนะแนวด้าน 

  การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม

4. เพ่ือใหม้คีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการปอ้งกนัปญัหา แกไ้ขปญัหา และพฒันานกัเรยีน 

  ด้วยวิธีการของการแนะแนว

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนว จิตวิทยากับการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 

การบริหารงานแนะแนวและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา บริการแนะแนว 

ที่จัดให้นักเรียน แบบทดสอบและแบบสำารวจสำาหรับงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา การศึกษานักเรียน

เป็นรายกรณ ีการจดักจิกรรมแนะแนว การวจิยัดา้นการแนะแนวในระดบัมธัยมศกึษา การแนะนำาในโรงเรียน

มัธยมศึกษากับชุมชน สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มของการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

24401	 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและ	 (6	หน่วยกิต)

	 ประเมินผลการศึกษา

 Fundamental Psychology and Sociology for Educational Measurement 

 and Evaluation

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและ 

  ประเมินผลการศึกษา

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและลักษณะทางจิตวิทยาของมนุษย์ 

  ในวัยต่างๆ
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3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัด  การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะ 

  ทางจิตวิทยาของผู้เรียน

4. เพ่ือใหม้คีวามรู้ความเข้าใจในการออกแบบและรายงานผลการวดัทางจิตวทิยา การศกึษา 

  วิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความสมัพันธร์ะหว่างจติวิทยาและสังคมวทิยากับการวดัและประเมินผลการศกึษา พฤตกิรรม

ของมนุษย ์พัฒนาการของมนุษย ์การรบัรู้ อตัมโนทศัน ์บุคลกิภาพ สติปญัญาและการคดิ ความตอ้งการและ

แรงจูงใจ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัว พฤติกรรมทางสังคม ความเปล่ียนแปลงทางสังคม ทัศนคติ 

ค่านิยมและความเช่ือ มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม การวัดความถนัด บุคลิกภาพ  

การปรับตัว ความสนใจ ค่านิยม ทัศนคติและแรงจูงใจ การสังเกตกับการวัดคุณลักษณะ การรายงานผล

การวัดทางจิตวิทยา การศึกษาเป็นรายกรณีและการวิจัยทางจิตวิทยาเพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา

24407	 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Educational Measurement and Evaluation

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมจริยธรรมของนักวัดผล

2. เพื่อฝึกทักษะในการบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา

3. เพื่อฝึกทักษะในการวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ด้านเจตพิสัย และด้านทักษะพิสัย

4. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการวางแผนพัฒนางาน การกำากับและนิเทศงาน

5. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านมนุษยสัมพันธ์และกลุ่มสัมพันธ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การพัฒนาจรรยาบรรณและคุณธรรมของนักวัดผล การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลด้านพุทธิพิสัย ด้านเจตพิสัย และ 

ด้านทักษะพิสัย การประเมินผลการสอน การประเมินโครงการ การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพ

การศึกษา การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การใช้สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร จิตวิทยา

ในการทำางาน หลกัการวางแผนและพฒันางาน การกำากบัและนิเทศงาน กระบวนการกลุม่และกลุม่สมัพนัธ์

24411	 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย	 (6	หน่วยกิต)

 Development of Cognitive Measurement Instrument

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีการวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย

2. เพ่ือให้สามารถวางแผนพัฒนาเคร่ืองมือวัดด้านพุทธิพิสัยท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับ 

  ความสามารถที่ต้องการวัด

3. เพื่อให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัยที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความสามารถ 

  ที่ต้องการวัด
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4. เพือ่วเิคราะห ์ประเมนิ และปรบัปรงุคณุภาพของเครือ่งมอืวดัผลการเรยีนรูด้้านพทุธพิสิยั 

  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5. เพ่ือให้สามารถออกแบบรายงานผลการวัดด้านพุทธิพิสัยและนำาผลการวัดไปใช้ในการ 

  พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการการเรียนการสอนได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการวัดด้านพุทธิพิสัย ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังด้านพุทธิพิสัย มาตรวัดและ

ประเภทของเครือ่งมือวดัด้านพุทธพิิสยั การวางแผนพฒันาเคร่ืองมอืวดัดา้นพทุธพิสัิย การตรวจสอบคณุภาพ

เครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย การสร้างแบบทดสอบเขียนตอบ การสร้างแบบทดสอบเลือกตอบ การสร้างแบบ

วัดการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน การสร้างแบบวัดความถนัด การสร้างแบบวัดเชาวน์ปัญญาและเครื่องมือ

มาตรฐานที่ใช้ในการวัดเชาวน์ปัญญา การใช้เคร่ืองมือและผลการวัดด้านพุทธิพิสัย การรายงานผลการวัด

ด้านพุทธิพิสัย แบบวัดมาตรฐานด้านพุทธิพิสัย

24412	 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย	 (6	หน่วยกิต)

 Development of Affective and Psychomotor Instruments

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย

2. เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย

3. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือและผลการวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัยในการพัฒนา 

  การเรียนการสอน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเก่ียวกับการวัดด้านเจตพิสัย และทักษะพิสัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านเจตพิสัย

และทักษะพิสัย มาตรวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย การวางแผนพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและ

ทักษะพิสัย การพัฒนาแบบวัดความสนใจ แบบวัดความพึงพอใจ แบบวัดเจตคติ แบบวัดคุณลักษณะ  

แบบวัดทักษะปฏิบัติ แบบประเมินการปฏิบัติงาน แบบวัดสมรรถนะทางกาย การตรวจสอบคุณภาพ  

เครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย การใช้เครื่องมือวัดและผลการวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย

24413	 การประเมินโครงการ	 (6	หน่วยกิต)

 Program Evaluation

	 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประเมินโครงการ

3. เพื่อให้สามารถประเมินโครงการได้

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินโครงการ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับแผนงาน และโครงการ การพัฒนาแผนงานและโครงการ แนวคิดเกี่ยวกับ 

การประเมินโครงการ กระบวนการประเมินโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การออกแบบการประเมิน

โครงการ การเขยีนโครงการประเมนิ รปูแบบการประเมนิโครงการ การกำาหนดวตัถปุระสงคข์องการประเมนิ 

การกำาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินโครงการ การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 

การพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลและ 

การนำาเสนอผลการประเมนิโครงการ การเขยีนรายงานการประเมนิโครงการ การใชผ้ลการประเมนิโครงการ 

และการประเมินโครงการฝึกอบรม

24414	 การประเมินหลักสูตร	 (6	หน่วยกิต)

 Curriculum Evaluation

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประเมินหลักสูตร

3. เพื่อให้สามารถประเมินหลักสูตรได้

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินหลักสูตร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  

การวิเคราะห์หลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร ตัวชี้วัดและ 

เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและ 

นำาเสนอผลการประเมนิ การเขยีนรายงานการประเมิน การประเมินหลักสูตรสถานศกึษา การประเมินหลักสูตร 

รายวิชา การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม การใช้ผลการประเมินหลักสูตร 

การประเมินการนำาหลักสูตรไปใช้ การติดตามผลของหลักสูตร และการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร

24415	 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้	 (6	หน่วยกิต)

 Standard – Based Measurement and Evaluation

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้

2. เพื่อให้สามารถออกแบบการวัดและประเมินแบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้

3. เพื่อให้สามารถสร้างเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมิน 

  มาตรฐานการเรียนรู้ได้

4. เพื่อให้สามารถประเมินและนำาผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู้ การออกแบบ 

การวัดและประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การวเิคราะหแ์ละจำาแนกมาตรฐานการเรยีนรู ้การกำาหนดมาตรฐาน

การเรยีนรูก้ลุ่มความรูค้วามคิด กลุม่คุณลกัษณะและกลุม่ทกัษะ ประเภทเครือ่งมอืวดัและประเมนิมาตรฐาน

การเรียนรู้ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มความรู้ 

ความคิด กลุ่มคุณลักษณะและกลุ่มทักษะ การกำาหนดเกณฑ์ประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 

การตรวจสอบความเชือ่ถอืได้ของผลการประเมนิมาตรฐานการเรยีนรู ้การรายงานและการใชผ้ลการประเมนิ

มาตรฐานการเรียนรู้

24417	 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Administration Concerning Educational Measurement 

 and Evaluation

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายงาน บทบาทของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับ 

  งานการวัดและประเมินผลการศึกษา

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

  อย่างเป็นระบบ

3. เพ่ือใหม้คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมลูเพือ่สนบัสนนุ 

  งานการวัดและประเมินผลการศึกษา

4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำาเป็นทางการศึกษา  

  การประเมินโครงการ การประเมินการจัดการเรียนการสอน และการนำาผลการประเมิน 

  ไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ขอบข่ายงานการวัดและประเมินผลการศึกษา บทบาทของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับงาน 

การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับงานการวัดและประเมินผลการศึกษา  

การวางแผนงานการวัดและประเมินผลการศึกษา การกำากับ ติดตาม และนิเทศงานการวัดและประเมินผล 

การศึกษา การประเมินคุณภาพงานการวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินโครงการทางการศึกษา  

การประเมินและรายงานผลการเรียนการสอน การจัดระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับ

งานการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา การประเมินความต้องการจำาเป็นทางการศึกษา การนำาผล 

การประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน การเรียนการสอนและผลผลิตทางการศึกษา และ 

การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
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25301	 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว	 (6	หน่วยกิต)

 Fundamental Psychology and Sociology for Guidance

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้รู้ วิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยา 

  สาขาต่างๆ กับการแนะแนว

2. เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่จะนำามาใช้ 

  ประโยชน์ในการให้บริการแนะแนว

3. เพื่อให้สามารถนำาผลการวิจัยทางจิตวิทยาและแนะแนวมาใช้ประโยชน์ในการให้ 

  บริการแนะแนว

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาสาขาต่างๆ กับการแนะแนว

พัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้ อัตมโนทัศน์ บุคลิกภาพ สติปัญญาและการคิด ความต้องการและแรงจูงใจ

พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัว พฤติกรรมของคนในสังคมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทัศนคติ  

ค่านิยมและความเชื่อ มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้และการปรับพฤติกรรม จิตวิทยาพ้ืนฐานเพ่ือการปรึกษา 

และการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว

25302	 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Principles and Systems of School Guidance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจปรัชญาและขอบข่ายของการแนะแนวในสถานศึกษา

2. เพื่อให้สามารถจัดระบบและบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้สามารถประสานงานแนะแนวในสถานศึกษากับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้สามารถประเมินงานแนะแนวในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ ปรัชญาและขอบข่ายของการแนะแนว หลักและการจัดระบบงาน

แนะแนวในสถานศึกษา หลกัและวธิกีารจดักจิกรรมแนะแนวทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูร แผนพฒันาการศกึษา

ของชาต ิและแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนพฒันาเดก็และเยาวชน การจัดระบบงานบคุลากร

แนะแนวในสถานศึกษา การวางแผนดำาเนนิงานแนะแนวในสถานศกึษา การจดัระบบขอ้มลูในงานแนะแนว 

หลักการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแนะแนวในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาการด้านอาชีพกับงาน

แนะแนวในสถานศึกษา การประสานงานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชน และการสร้างมนุษยสัมพันธ์  

การประชาสมัพนัธง์านแนะแนวในสถานศกึษาและชมุชน การวิเคราะหแ์ละประเมนิงานแนะแนวในสถานศกึษา 

สภาพการแนะแนวของสถานศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต จรรยาบรรณของนักแนะแนว
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25303	 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Guidance and the Quality of Life

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการวางแผนชีวิต

2. เพ่ือใหส้ามารถจดับรกิารแนะแนวเพือ่พฒันาบคุลกิภาพ คณุธรรม และการวางแผนอาชีพ 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้สามารถใช้บริการแนะแนวสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง  

  ครู และระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

4. เพื่อให้สามารถนำากระบวนการจัดบริการแนะแนวช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นประชากร 

  ที่มีคุณภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการวางแผนชีวิต การแนะแนวเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ การแนะแนวเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและค่านิยม การแนะแนวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต การ

แนะแนวเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การแนะแนวเพื่อส่งเสริมการวางแผนอาชีพ การแนะแนวเพื่อส่งเสริม

สมรรถภาพในการทำางาน การแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคม

25304	 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Guidance in Elementary Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการวางแผนชีวิต

2. เพ่ือใหส้ามารถจดับรกิารแนะแนวเพือ่พฒันาบคุลกิภาพ คณุธรรม และการวางแผนอาชีพ 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้สามารถใช้บริการแนะแนวสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู  

  และระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

4. เพื่อให้สามารถนำากระบวนการจัดบริการแนะแนวช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นประชากร 

  ที่มีคุณภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ปรัชญา ความหมาย ความจำาเป็น และขอบข่ายของการแนะแนว หลักการ ประเภทและ

บริการแนะแนวในระดับประถมศึกษา ครูกับการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทของบุคลากร

แนะแนวในระดับประถมศึกษา วิธีการแนะแนวในระดับประถมศึกษา เครื่องมือเครื่องใช้ในการแนะแนวใน

ระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนวสำาหรับผู้ปกครองและชุมชน การบริหารงานแนะแนวโรงเรียน

ประถมศกึษา ปญัหาการแนะแนวในโรงเรยีนประถมศกึษา แนวโนม้และนวตักรรมของการแนะแนวในระดบั

ประถมศึกษาในอนาคต
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25405	 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น	 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to Techniques of Counseling

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้หลักการเบื้องต้นของการให้บริการปรึกษาในงานแนะแนว

2. เพื่อให้สามารถใช้เทคนิคการปรึกษาบางประการในการให้บริการปรึกษาได้

3. เพื่อให้มีประสบการณ์ด้านการให้บริการปรึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลกัการเบือ้งต้นของการใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว เทคนคิการปรกึษาในงานแนะแนว 

การปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม พฤติกรรมการใส่ใจ ทักษะการใช้คำาถาม ทักษะการฟัง ทักษะการสะท้อน 

ความรูส้กึ ทกัษะการสะทอ้นเนือ้หา ทกัษะในการเจาะจง ทกัษะการสง่ตอ่ การเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกับการปรกึษา 

การใช้เทคนิคการปรึกษาทั้งในการปรึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การติดตามและประเมินผล การ

ปรึกษา และการฝึกปฏิบัติเทคนิคการปรึกษา

25406	 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว	 (6	หน่วยกิต)

 Guidance Activities and Instruments

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ สำาหรับการแนะแนว

2. เพ่ือใหส้ามารถเลือกใชเ้ครือ่งมอืและกจิกรรมตา่งๆ สำาหรบัการแนะแนวไดอ้ย่างเหมาะสม

3. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
กจิกรรมและเครือ่งมอืแนะแนวทางการศกึษา อาชพีและการปรบัตวัทางสงัคม กจิกรรมและ

เครือ่งมือแนะแนวเพ่ือการเลอืกแผนการเรยีน เพือ่การเลือกสถานศกึษาตอ่ เพือ่การส่งเสริมการเรียน เพือ่การ

สำารวจความสนใจและความถนดัในอาชพี เพ่ือการสง่เสริมเจตคตทิีด่ตีอ่อาชพี เพือ่การสง่เสริมประสบการณ์

ในงานอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เพื่อการส่งเสริมการรู้จักตนเอง เพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือ 

การฝึกการทำางานเป็นกลุ่ม เพื่อการบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

25407	 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Guidance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการจัดบริการแนะแนวได้อย่าง 

  มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านมนุษยสัมพันธ์และกลุ่มสัมพันธ์

3. เพือ่ศกึษาและเขา้ใจปญัหาการจดับรกิารแนะแนวทัง้ดา้นกระบวนการ วธิกีารจดับรกิาร 

  แนะแนวและแนวทางแก้ปัญหา
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4. เพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อบริการแนะแนว และการเป็นครูแนะแนว

5. เพื่อให้มีทักษะในการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการแนะแนวมาสู่ภาคปฏิบัติ เน้นทักษะมนุษยสัมพันธ์ 

การทำางานเปน็กลุม่ การประสานงาน การเปน็ผูน้ำาผูต้ามทีม่ปีระสทิธภิาพ การจดับรกิารแนะแนวในโรงเรยีน 

การดำาเนนิกจิกรรมแนะแนว การสรา้งและ/หรอืการใชเ้ครือ่งมอืแนะแนว กรณศีกึษาและสถานการณจ์ำาลอง 

จรรยาวิชาชีพของครูแนะแนว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

26301	 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Lifelong Education and Nonformal Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพือ่พฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลักและปรัชญาการศกึษาตลอดชีวติ  ความสมัพันธ์ 

  ระหว่างการศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนา

2. เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย สภาพปัจจุบัน ปัญหา 

  และแนวโน้มในอนาคต

3. เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

  ตามอัธยาศัย วิวัฒนาการของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกับการ 

  พัฒนาประเทศด้านต่างๆ

4. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และปัญหาในการจัดการศึกษา 

  นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

  ในเมืองและชนบท การศึกษานอกระบบ เปรียบเทียบและแนวโน้มของการศึกษา 

  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอนาคต

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ความสำาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต วิธีการ 

การจัดการศกึษาตลอดชวีติ วิวฒันาการของการจดัการศกึษาไทย โครงสร้างระบบการศกึษาไทยในปจัจบุนั 

สภาพปัจจุบันและปัญหาของการศึกษาไทย การศึกษากับการพัฒนา หลักการศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ปรัชญาและคุณค่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง วิวัฒนาการการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สภาพปัจจุบันและปัญหารวมทั้งความสูญเปล่าในการจัดการศึกษา

นอกระบบในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาใน นอกระบบ และตามอัธยาศัย ประเภทและ 

กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หน่วยงานท่ีจัดการศึกษานอกระบบ (รัฐและ 

เอกชน) การศึกษานอกระบบในสังคมเมืองและสังคมชนบท การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ แนวโน้ม 

ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอนาคต
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26302	 การจัดการการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Nonformal Education Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผน  และการจัดทำาโครงการให้สอดคลอ้ง 

  กับสภาพความรู้ของชุมชน

2. เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของโครงการการศึกษา 

  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการจัดทำาแผน 

  และโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการและบริหารงานการศึกษานอกระบบและ 

  การศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารบุคลากร ธุรการ การเงิน วัสดุและอาคารสถานที่

4. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ 

  การศึกษาตามอัธยาศัย การนเิทศ การตดิตามผล การประเมินผล การวจัิย การประสานงาน 

  และการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักและแนวคิดในการวางแผนจัดการศึกษาที่ สัมพันธ์กับพ้ืนฐานของมนุษย์และ 

ความต้องการของชุมชน ลักษณะเฉพาะของโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กระบวนการจัดทำาแผนและโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บทบาทของรัฐ 

ที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ระบบบริหารราชการแผ่นดิน) การศึกษาสภาพ

ความต้องการของชุมชนเพื่อวางแผนการจัดทำาโครงการการศึกษานอกระบบ การบริหารโครงการศึกษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การบรหิารบคุลากรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

การบริหารธุรการ การเงิน วัสดุ และอาคารสถานที่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศยั การนเิทศงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การตดิตามผล การประเมนิผล 

การวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การกระจายอำานาจการบรหิารงานนอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย (กรณีตัวอยา่ง) การประสานงานการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(กรณีตัวอย่าง) การจัดแหล่งบริการข่าวสารข้อมูลและคำาแนะนำาปรึกษาทางด้านการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย การประชาสมัพันธง์านการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การประกนั

คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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26403	 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Community Resources for Nonformal Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ และประเภทของแหล่งวิทยาการ 

  ในชุมชน

2. เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหแ์ละสำารวจแหล่งวทิยาการในชมุชน  

  การวางแผนและพัฒนาแหล่งวิทยาการในชุมชน การบริหารและการประสานงาน 

  เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการในชุมชน เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและ 

  การศึกษาตามอัธยาศัย

3. เพือ่พฒันาความรูแ้ละความสามารถในการจดัและการใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่วทิยาการ 

  ชุมชนประเภทต่างๆ เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ลักษณะ และประเภทของแหล่งวิทยาการในชุมชน การใช้ประโยชน์แหล่ง

วิทยาการในชุมชนเพื่อจัดการศึกษา การสำารวจและวิเคราะห์แหล่งวิทยาการในชุมชน การวางแผนและ

พัฒนาแหล่งวิทยาการในชุมชนเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและ

ประสานงานเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการในชุมชน การจัดห้องสมุดประชาชน การจัดที่อ่านหนังสือ

ประจำาหมูบ่า้น การจดันทิรรศการประจำาทีแ่ละเคลือ่นที ่การจดัพพิธิภณัฑ ์หอศลิป ์สวนสตัว ์สวนสาธารณะ 

สวนพฤษศาสตร ์อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬาและนันทนาการ การจดัอทุยานการศกึษา 

การจัดแหลง่วทิยาการและขา่วสารขอ้มลูในชมุชน ภมูปิญัญาและเทคโนโลยีพืน้บา้น การใชท้รัพยากรบคุคล

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั อนัไดแ้ก ่บุคคลทีม่คีวามรู้และประสบการณ ์การ

ใชว้ดั ศาสนสถานและโบราณวัตถใุนการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การใช้ประโยชน์

จากสถานประกอบการและแหลง่ประกอบการธุรกจิ สภาพปจัจุบนัและปญัหาการใช้แหล่งวทิยาการในชุมชน 

การจัดการความรู้แหล่งวิทยาการในชุมชน

26404	 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม	 (6	หน่วยกิต)

 Learning Principles and Training Techniques

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการในวัยต่างๆ จิตวิทยาการเรียนรู้ 

  ธรรมชาติและความต้องการ วิธีการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจสำาหรับ 

  ผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน

2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการสอนอ่าน สอนเขียน การฝึกอบรมวิชาชีพ 

  การจัดกลุ่มสนใจแก่ผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน

3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ 

4. เพ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถในการเปน็วทิยากรการฝึกอบรมในรูปแบบตา่งๆ สำาหรับ 

  ผู้อยู่นอกระบบโรงเรียน
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
พัฒนาการในวัยต่างๆ ของผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้

จิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนการสอนผู้อยู่นอกระบบ การสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมการเรียนรู้สำาหรับผู้อยู่

นอกระบบ ธรรมชาติและความตอ้งการในการเรยีนรูร้วมทัง้ปัญหาเฉพาะของผู้อยู่นอกระบบ ความตอ้งการ

บริการข่าวสารข้อมูลและคำาแนะนำาบริการของผู้อยู่นอกระบบ การสอนอ่าน-เขียนสำาหรับผู้อยู่นอกระบบ  

การเป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่ผู้อยู่นอกระบบ การฝึกวิชาชีพระยะส้ัน ระยะยาวแก่ผู้อยู่นอกระบบ การจัด 

กลุม่สนใจ การประชมุกลุม่ยอ่ย การจดัประชมุสัมมนา กระบวนการกลุ่มสัมพนัธ ์การจดัทำาโครงการฝกึอบรม 

หลักการพูดต่อที่ประชุมและชุมชน

26405	 การศึกษาทางไกล	 (6	หน่วยกิต)

 Distance Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ภารกิจ และโครงสร้างของการศึกษา 

  ระบบเปิดและการศึกษาทางไกล

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการวางแผน การจัดระบบ การจัดองค์กร และ 

  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อประเภทต่างๆ

3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ และ 

  มาตรฐานการศึกษาทางไกล

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและปรัชญาของการศึกษาระบบเปิดและการศึกษาทางไกล พัฒนาการของ

การศึกษาระบบเปิดและการศึกษาทางไกล ภารกิจของการศึกษาระบบเปิดและการศึกษาทางไกลต่อการ

พัฒนาการศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษาทางไกล กระบวนการเรียนการสอนทางไกล โครงสร้างทาง

วิชาการของการศึกษาทางไกล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล การผลิตและพัฒนาส่ือการสอน 

การศึกษาทางไกล การบริการการศึกษาทางไกล การติดตามการจัดและการประเมินผลการศึกษาทางไกล 

การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทางไกล การใช้การศึกษาทางไกลในระบบการศึกษาไทย  

การจัดการศึกษาทางไกลในประเทศตา่งๆ สภาพปัจจบุนัในการจดัการศกึษาทางไกล สารสนเทศการศกึษา

ทางไกล การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล แนวโน้มของการศึกษาทางไกลในอนาคต

26406	 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Nonformal Educational Media Development and Application

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสื่อการศึกษา และการจัดระบบส่ือกับ 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญและหลักการในการใช้สื่อสำาหรับ 

  จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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3. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดระบบ การออกแบบ การผลิต การปรับปรุง  

  การประยุกต์ และการพัฒนาส่ือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ประเภทต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบสื่อการศึกษา การจัดระบบส่ือกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

การออกแบบระบบสื่อการศึกษานอกระบบ การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย การผลิตสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิตและการใช้ส่ือ

ประเภทวัสดุ และสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิตและการใช้ 

สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

การผลิตและการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิตและการใช้ 

สือ่พืน้บา้นเพ่ือจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั การผลิตและการใช้ส่ือเทปเสียงเพือ่จัดการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิตและใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดและการใช้นิทรรศการและการจัดแสดงเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย การผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย การผลิตและการใช้สื่อประสมเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การผลิต

และการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้สื่อเพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชน

26407	 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Nonformal Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดและเทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษา 

  นอกระบบในพื้นที่

2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ การจัดการ และการรู้จักแก้ปัญหา 

  และตัดสินใจอย่างมีระบบและแบบแผน

3. เพื่อส่งเสริมการนำาหลักการและวิธีการของมนุษยสัมพันธ์และกลุ่มสัมพันธ์ ตลอดจน 

  ความสัมพันธ์กับชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

4. เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาชุมชน

5. เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมและสำานึกในจรรยาวิชาชีพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ประยุกต์หลักการและทฤษฎีการศึกษาและการศึกษานอกระบบมาสู่ภาคปฏิบัติโดย 

การจัดการศึกษาแบบเข้ม และฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานการศึกษานอกระบบ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

ของบุคลากร การศึกษานอกระบบในด้านการวางแผนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เทคนิคและกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทต่างๆ 

ความสามารถในการผลติและใช้สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีการประสานงานกบัหนว่ยงานและองคก์ารตา่งๆ 
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การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการชุมชน การให้ความรู้และการอบรมกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ 

กรณีศึกษาและสถานการณ์จำาลอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นผู้นำา 

ที่มีความสำานึกในการทำางานเพื่อชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

27101	 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)
 Equipment in Educational Technology and Communications
	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 

  การศึกษา  

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน  

  การสอน และอุปกรณ์สื่อสารเพื่อการศึกษา

3. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารเพื่อการศึกษา

4. เพ่ือใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคดิการนำาอปุกรณท์างโทรคมนาคม คอมพวิเตอร์  

  และอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการศึกษา

5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 

  การศึกษา

6. เพ่ือใหม้คีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวโนม้ของอุปกรณเ์ทคโนโลยแีละส่ือสารการศกึษา

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครอบคลุมความรู้เบื้องต้น 

เก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน อุปกรณ์ส่ือสารเพ่ือการศึกษา แนวคิดการนำาอุปกรณ์ทาง

โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการศึกษา การประเมินอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา และแนวโน้มของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27102	 เทคโนโลยีทางการสอน	 (6	หน่วยกิต)
 Instructional Technology
	 วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอน ระบบการสอน กระบวนการ 

  สื่อสาร พฤติกรรม วิทยาการ วิธีการเรียนการสอน

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประเภทสื่อโสตทัศน์ ส่ือมวลชน  

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

3. เพ่ือให้มีทักษะในการผลิตส่ือประเภทส่ือโสตทัศน์ ส่ือมวลชน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ 

  โทรคมนาคม

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการการเรยีนการสอน การจดัสภาพแวดลอ้ม  

  การประเมินการเรียนการสอน

5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีการสอน และนวัตกรรม 

  การเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอน การสอนในฐานะระบบ กระบวนการส่ือสารการเรียน 

การสอน พฤติกรรมการเรียนการสอน วิทยาการการสอน วิธีการเรียนการสอน การออกแบบ สื่อโสตทัศน์ 

เพื่อการสอน การออกแบบสื่อมวลชนเพื่อการสอน การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อ 

การสอน การจัดการการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการเรียนการสอน การประเมินการเรียนการสอน  

การวิจัยทางเทคโนโลยีการสอน นวัตกรรมการเรียนการสอนในประเทศไทยและต่างประเทศ

27103	 สื่อการศึกษาพัฒนสรร	 (6	หน่วยกิต)

 Creative and Appropriate Educational Media

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อการศึกษาพัฒนสรร 

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการผลิต 

  ชุดการสอนที่ใช้สำาหรับการเรียนกับครู เรียนกับเพื่อน และเรียนด้วยตนเอง รวมทั้ง 

  ชุดการเรียนที่อิงสื่อเสียง สื่อภาพและเสียง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งการเรียนรู้ และ 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่อพัฒนสรรเพื่อการเรียนการสอน  

  การประเมินสื่อการศึกษา 

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตทัศน์ของสื่อการศึกษาพัฒนสรร

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการศึกษาพัฒนสรรครอบคลุม สามัญทัศน์เกี่ยวกับส่ือการศึกษา 

พฒันสรร ชุดการสอนแบบบรรยาย ชดุการสอนแบบกลุ่มกจิกรรม ชดุการสอนรายบคุคล ชดุการสอนทางไกล 

ชุดการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ ชุดการสอนทางการประชุมทางไกล ชุดการสอนทางโทรศัพท์ 

ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ชุดการสอนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษากับ 

สภาพแวดล้อม สื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษากับการแสดงออก สื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การประยุกต์สื่อพื้นบ้านเพื่อการศึกษา และอนาคตทัศน์สื่อการศึกษาพัฒนสรร

27104	 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Radio and Television in Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแพร่เสียงและภาพเพื่อการศึกษา

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

4. เพื่อให้มีความรู้ทักษะในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ 

5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่เสียงและภาพในบริบทของการศึกษา 

  ยุคสังคมสารสนเทศและสังคมการเรียนรู้
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6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการแพร่เสียงและภาพเพื่อการศึกษา 

7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาและการประยุกต์ใช้การแพร่เสียง 

  และภาพเพื่อการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่เสียงและภาพเพื่อการศึกษา ระบบการแพร่เสียงเพื่อการศึกษา 

ระบบการแพร่ภาพเพ่ือการศึกษา วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา การผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา  

วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การบันทึกเสียงและการบันทึกภาพ 

เพื่อการศึกษา การผลิตเทปบันทึกเสียงเพื่อการศึกษา การผลิตเทปบันทึกภาพเพื่อการศึกษา การแพร่เสียง 

และภาพเพื่อการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ การแพร่เสียงและภาพเพ่ือการศึกษากับสังคมการเรียนรู้  

การทดสอบประสิทธิภาพ การติดตาม และการประเมินการแพร่เสียงและภาพเพื่อการศึกษา ปัญหาและ 

แนวโน้มการแพร่เสียงและภาพเพื่อการศึกษา

27112	 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Administration of Educational Technology and Communication Center

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ส่ือการศึกษา  

  ครอบคลุม  การบริหารด้านการผลิต การจัดหาสื่อ และการให้บริการทางเทคโนโลยีและ 

  สื่อสารการศึกษา

2. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบริหารครอบคลมุการวางแผน การจดัหนว่ยงาน  

  การจดับคุลากร การอำานวยการ การประสานงาน การจดัสรรทรพัยากร การรายงานและ 

  การประเมินและติดตามผลการดำาเนินงาน

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายกรณีเกี่ยวกับศูนย์เทคโนโลยีและส่ือสาร 

  การศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารศูนย์สื่อการศึกษา ครอบคลุมองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา การบริหารองค์กรเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา การจัดองค์กรเทคโนโลยีและส่ือสาร 

การศกึษา การบรหิารการตลาดในองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การบรหิารการผลติและจดัหาสือ่ 

ในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบริหารบุคลากรในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

การบริหารงบประมาณในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบริหารในองค์กรเทคโนโลยีและ 

สื่อสารการศึกษา การบริหารเครือข่ายสื่อสารการศึกษาในองค์กรเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา การ

ประเมนิและพัฒนาองค์กรเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การวจิยัและแนวโนม้การวจิยัในองค์กรเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา และรายกรณีองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
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27401	 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (6	หน่วยกิต)

 Instructional Media in Basic Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการสอนใน 

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อให้สามารถจัดระบบสื่อการสอนและทดสอบประสิทธิภาพสื่อ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
สื่อการสอนกับเด็กปฐมวัย นักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การจัดระบบสื่อการสอน 

ของเล่น การเล่น และเกม สำาหรับเด็กปฐมวัย สื่อการเล่าเรื่องและนิทานสำาหรับเด็กปฐมวัย สื่อเตรียม 

ความพร้อมทางกาย พัฒนาสติปัญญา และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สำาหรับเด็กปฐมวัย ส่ือเพื่อจัด

ประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สื่อการสอนภาษาไทย 

และสงัคม สือ่การสอนสขุศกึษาและพลศกึษา สือ่การสอนภาษาองักฤษ สือ่การสอนศลิปศกึษา สือ่การสอน

การงานอาชีพเทคโนโลยี การทดสอบประสิทธิภาพสื่อ และแนวโน้มสื่อการสอนขั้นพื้นฐาน

27402	 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Computer in Education

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการผลิตและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ 

  การศึกษาในรายวิชาต่างๆ 

3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 

  อินเทอร์เน็ต

4. เพ่ือใหส้ามารถวิเคราะหส์ภาพปญัหาและแนวโนม้ของการใชค้อมพวิเตอร์เพือ่การศกึษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา ครอบคลุมความหมายและความสำาคัญของ

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประเภทและรูปแบบของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา บทบาทของคอมพิวเตอร์

เพื่อการศึกษา ระบบคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ 

บทเรยีนผา่นเครอืขา่ย การใชค้อมพิวเตอรเ์พ่ือการศกึษาและการประเมนิบทเรยีน สภาพปญัหาและอปุสรรค 

และแนวโน้มของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
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27416	 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Educational Technology 

 and Communications

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาในฐานะ 

  วิชาชีพชั้นสูง

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและฝึกงานทาง 

  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3. เพื่อให้มีทักษะปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

4. เพื่อให้มีความเข้าใจและเจตคติทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษาในฐานะวิชาชีพช้ันสูงในด้านบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การจัดระบบการผลิตและการใช้ส่ือการศึกษา การจัดระบบการบริการ 

สื่อการศึกษา การฝึกปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ได้แก่ ส่ือกราฟิคเพ่ือการศึกษา  

สื่อภาพนิ่งเพื่อการศึกษา สื่อประสมเพื่อการศึกษา สื่อเสียงเพื่อการศึกษา สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา  

สือ่คอมพวิเตอรเ์พ่ือการศึกษา สือ่อเิลก็ทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา การศกึษาดงูานและฝกึงาน

ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การจัดต้ังศูนย์ส่ือการศึกษา การประชาสัมพันธ์งานเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา และการพัฒนาคุณธรรมนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา





ภาคผนวก
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี


การ ลง ทะเบียน เรียน ชุด วิชา เลือก เสรี นักศึกษา สามารถ เลือก ศึกษา ได้ จาก ชุด วิชา ต่างๆ  ที่ เปิด สอน 

ในหลักสูตรปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัย  ยกเว้นชุด วิชา ที่ มี ลักษณะ อย่าง หนึ่ง อย่าง ใด ดัง ต่อ ไป นี้

ก. ชุด วิชา ประสบการณ์ วิชาชีพ ของ ทุก สาขาวิชา

ข. ชุด วิชา ที่ มี เนื้อหา ซำ้าซ้อน กับ ชุด วิชา บัง คับ อื่นๆ ใน หลักสูตร ที่ เรียน

ค. ชุด วิชา ที่ มี การ กำาหนด คุณสมบัติ และ ทักษะ พื้น ฐาน ไว้ โดย เฉพาะ

ชุด วชิา ต่างๆ ท่ี สาขา วชิา ศกึษา ศาสตร์ไม่อนญุาต ให ้เลอืก เปน็ ชดุ วชิา เลอืก เสรี ตาม ลกัษณะ ดงั กลา่ว 

ข้าง ต้น มี ราย ชื่อ ดังนี้ 

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 9. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 10. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 11. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 12. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 13. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 18. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

 19. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 20. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 21. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 22. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

 23. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
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 24. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

 25. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 26. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น

 27. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง

 28. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 29. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

 35. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 36. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 37. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 38. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 39. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 40. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 41. ชุดวิชา 20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์

 42. ชุดวิชา 21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย         

 43. ชุดวิชา 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

 44. ชุดวิชา 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

 45. ชุดวิชา 21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย         

 46. ชุดวิชา 21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย      

 47. ชุดวิชา 21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย

 48. ชุดวิชา 21007 อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย

 49. ชุดวิชา 21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

 50. ชุดวิชา 21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 51. ชุดวิชา 21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ  

 52. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 53. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 54. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 55. ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 56. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
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 57. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 58. ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 59. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 60. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 61. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 62. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 63. ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 64. ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 65. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 66. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 67. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 68. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 69. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 70. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 71. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 72. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 73. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 74. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 75. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 76. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 77. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 78. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 79. ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 80. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 81. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 82. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 83. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 84. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 85. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู 

 86. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 87. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 88. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 89. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น
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 90. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

 91. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 92. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 93. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 94. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 95. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 96. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 97. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 98. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 99. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 100. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 101. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 102. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 103. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 104. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 105. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 106. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 107. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 108. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 109. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 110. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 111. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 112. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 113. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 114. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา*

  (*สำาหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาน้ีได้)

 115. ชุดวิชา 32477 การจัดการธรุกจินำาเทีย่วและมัคคเุทศก ์และการจัดการธุรกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว

 116. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 117. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 118. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 119. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

 120. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 121. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
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 122. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 123. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 124. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 125. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

 126. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 127. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 128. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

 129. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

 130. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 131. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

 132. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

 133. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2

 134. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 135. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

 136. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

 137. ชุดวิชา 55319/55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 138. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

 139. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

 140. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 141. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 142. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 143. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 144. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 

 145. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 146. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 147. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 148. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 149. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 150. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

 151. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 152. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 153. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 154. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
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 155. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม

 156. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

 157. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 158. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

 159. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

 160. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 161. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 162. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 163. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 164. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 165. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 166. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 167. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

อนึง่ สำาหรบัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาเกนิโครงสร้างหลักสูตร นกัศึกษาสามารถลงทะเบยีน

เรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาท่ีมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้

1.  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเน้ือหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ไว้เฉพาะสำาหรับหลักสูตรนั้นๆ

3.  ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียง ตาม ตัว อักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการการศึกษานอกระบบ

การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนา

 เด็กปฐมวัย

การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ

การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต

การแนะแนวในระดับประถมศึกษา

การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา

การบริหารงานการวัดและประเมินผล

 การศึกษา

การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา

การประเมินโครงการ

การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรม

 เด็กปฐมวัย

การประเมินหลักสูตร

การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและ

 ทักษะพิสัย

การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย

การพัฒนาทักษะชีวิตสำาหรับเด็กปฐมวัย

การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษา

 นอกระบบ

การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำาหรับ

 เด็กปฐมวัย

การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้

การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา

 นอกระบบ

การศึกษาทางไกล

กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว

Nonformal Education Management

Environment Management for Early Childhood 

 Development

Caring for Early Childhood with Special Needs

Guidance and the Quality of Life

Guidance in Elementary Education

Guidance in Secondary Education

Administration Concerning Educational 

 Measurement and Evaluation

Administration of Educational Technology 

 and Communication Center

Program Evaluation

Assessment and Behavioral Enhancement 

 in Early Childhood

Curriculum Evaluation

Development of Affective and Psychomotor

 Instruments

Development of Cognitive Measurement

 Instruments

Life Skills Development for Early Childhood

Nonformal Educational Media Development  

 and Application

Play, Toys and Playthings for Early Childhood

Standard – Based Measurement and Evaluation

Lifelong Education and Nonformal Education

Distance Education

Guidance Activities and Instruments

26302

21009

21010

25303

25304

22304

24417

27112

24413

21005

24414

24412

24411

21008

26406

21003

24415

26301

26405

25406 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 83

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน
 เพื่อการแนะแนว
จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อ
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
เทคโนโลยีทางการสอน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ไทยศึกษา
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
 เด็กปฐมวัย
ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและ
 ประเมินผลการศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและ
 สื่อสารการศึกษา
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 เพื่อการศึกษา
สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อการศึกษาพัฒนสรร
สุขภาวะเด็กปฐมวัย
หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม

หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษา
 นอกระบบ
อาหารและโภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Family Studies and Early Childhood 
 Development
Computer in Education
Psychology and Learning Methodology
Fundamental Psychology and Sociology 
 for Guidance
Fundamental Psychology and Sociology for
 Educational Measurement and Evaluation
Introduction to Techniques of Counseling
Instructional Technology
Educational Technology and Communication
Thai Studies
Communication Innovation for Early Childhood
  Development
Professional Experience in Guidance
Professional Experience in Educational 
 Measurement and Evaluation

Professional Experience in Nonformal Education
Professional Experience in Educational 
 Technology and Communications
Child Development and Learning in 
 Early Childhood
Foundations of the Education Profession
Radio and Television in Education

Statistics, Research and Evaluation in Education
Instructional Media in Basic Education
Creative and Appropiate Educational Media
Well-being in Early Childhood
Learning Principles and Training Techniques 
Principles and Systems of School Guidance 
Community Resources for Nonformal 
 Education
Food and Nutrition for Early Childhood
Equipment in Educational Technology and 
 Communications

21004

27402
20303
25301

24401

25405
27102
20301
10151
21002

25407
24407

26407
27416

21001

20304
27104

20302
27401
27103
21006
26404 
25302 
26403

21007 
27101



ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1. รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรรณพ	จีนะวัฒน์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมโภช	รติโอฬาร

 
บรรณาธิการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนกนารถ	บุญวัฒนะกุล	

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2559
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