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สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโทและประกาศนยีบตัรบณัฑติ 

 

20505 พืน้ฐานวชิาชพีครู (6 หนว่ยกติ) 

 Foundation of Teaching Profession 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา และวฒันธรรม บรบิททางการศกึษา 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิและกลวธิกีารจัดการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับจติวทิยาพืน้ฐาน จติวทิยาพัฒนาการของมนุษย ์จติวทิยาการศกึษาสามารถ

นํามาใชจั้ดการเรยีนรูแ้กผู่เ้รยีน 

 4.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับระบบการจัดการศกึษาของไทยและตา่งประเทศ นโยบายและแผนพัฒนา

การศกึษา และการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 5.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์กีย่วกับแนวโนม้การจัดการศกึษาไทยเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 6.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู ความเป็นครู และการจัดการความรู ้

เกีย่วกบัวชิาชพีคร ู

 7.  เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการสือ่ความหมายและสบืคน้ความรู ้รวมทัง้

วฒันธรรมเพือ่การเป็นครูและการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ

 8.  เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 

 9. เพือ่ใหส้ามารถจัดการคณุภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้และพัฒนาคณุภาพการเรยีนรูอ้ยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

 10. เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิการจัดกจิกรรมประเมนิคณุภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ปรัชญา ทฤษฎกีารศกึษา และวัฒนธรรม บรบิททางการศกึษา แนวคดิและกลวธิกีารจัดการศกึษา 

เพือ่เสรมิสรา้งการพัฒนาทีย่ั่งยนื ระบบการจัดการศกึษาของตา่งประเทศ แนวโนม้การจัดการศกึษาของไทย 

นโยบายและแผนพัฒนาการศกึษา หลกัการ แนวคดิ แนวปฏบิัตเิกีย่วกบัการจัดการคณุภาพการศกึษา การประกนั

คณุภาพการศกึษา จติวทิยาพืน้ฐาน จติวทิยาพัฒนาการของมนุษย ์และจติวทิยาการศกึษา 

 ความสาํคัญของวชิาชพีครู พัฒนาการวชิาชพีครู บทบาทหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู ความเป็นครู และ

การจัดการความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีคร ู

 สมรรถนะครูดา้นการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่การสือ่ความหมาย และสบืคน้ความรู ้รวมทัง้

วฒันธรรมไทยเพือ่การเป็นครูและการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารและแสวงหาความรู ้
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20506 การพฒันาหลกัสตูรและสือ่การเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Curriculum Development and Instructional Media 

 วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัความหมาย ความสําคญั ประเภท และรูปแบบของหลักสตูร 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิทฤษฎหีลกัสตูร หลักการและแนวคดิในการจัดทําหลักสตูร  

การออกแบบหลักสตูร การประเมนิแลว้นําผลไปใชใ้นการพัฒนาหลกัสตูร ปรับปรุง และ 

การพัฒนาหลักสตูร 

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการนําหลกัสตูรไปใช ้การบรหิารหลกัสตูร และการนเิทศ 

การเรยีนการสอน 

4.  เพือ่วเิคราะหแ์นวโนม้การออกแบบหลักสตูรทีส่มัพันธก์บัสภาพปัญหาและความเปลีย่นแปลง 

5.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์ลกัสตูรและสามารถจัดทําหลกัสตูร ตลอดจนจัดทําโครงการวชิาการและ

กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน แนะแนวและบรกิารชว่ยเหลอืนักเรยีน 

6.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและใชจ้ติวทิยาการแนะแนว และการใหคํ้าปรกึษา เพือ่สนับสนุน 

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหเ้ต็มศกัยภาพ 

7.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการ แนวคดิในการออกแบบสือ่และการประเมนิสือ่  

8.  เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและประยกุตใ์ช ้รวมทัง้การประเมนิสือ่ นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพือ่การเรยีนรู ้

9.  เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความสําคญั ประเภทของหลักสตูร แนวคดิทฤษฎหีลกัสตูร รูปแบบของการพัฒนาหลกัสตูร 

หลกัการและแนวคดิในการจัดทําหลักสตูร การออกแบบหลกัสตูรทีส่มัพันธก์บัสภาพปัญหาและการเปลีย่นแปลง 

การวเิคราะหห์ลกัสตูร การนําหลกัสตูรไปใช ้การบรหิารหลักสตูร และการนเิทศการเรยีนการสอน การประเมนิ 

ปรับปรุง และการพัฒนาหลักสตูร การนําผลการประเมนิไปใชใ้นการพัฒนาหลกัสตูร หลักสตูรระดบัชาตแิละ

หลกัสตูรระดบัสถานศกึษา หลักสตูรกลุม่สาระวชิา หลกัสตูรสําหรับกลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะ การพัฒนาโครงการวชิาการ

และกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน การแนะแนวและบรกิารชว่ยเหลอืผูเ้รยีน จติวทิยาการแนะแนวและการใหคํ้าปรกึษา  

หลกัการ แนวคดิในการออกแบบ การประยุกตใ์ช ้การประเมนิสือ่ นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้ 

 

20507 วทิยาการการจดัการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Management Science 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาการเรยีนรู ้ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน  

ระบบการเรยีนการสอน การจัดการเรยีนรูแ้บบตา่งๆ และการจัดการเรยีนรูเ้พือ่สนองความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคลของผูเ้รยีน  

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิสีอน และเทคนคิการสอน 

ทีห่ลากหลายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการเรยีนรูแ้ละจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสําคญั 

4. เพือ่ใหม้ทีกัษะทีจํ่าเป็นในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
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5. เพือ่ใหส้ามารถผลติและเลอืกใชส้ือ่การเรยีนรู ้นวตักรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกับ

บทเรยีน และการพัฒนาศนูยก์ารเรยีนในสถานศกึษา 

6. เพือ่ใหส้ามารถวัดและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละสามารถนําผลการประเมนิไปพัฒนาการเรยีน 

การสอน 

7.   เพือ่ใหส้ามารถแนะนําชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและบรหิารจัดการชัน้เรยีน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีนแบบเรยีนรวม 

และการจัดการเรยีนรูแ้บบตา่งๆ การเลอืกใชรู้ปแบบการสอน วธิสีอน และเทคนคิการสอนทีห่ลากหลายใหเ้หมาะสมกับ

สถานการณ์ของสงัคมและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ การจัดการเรยีนรูเ้พือ่สนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลและเหมาะสมกับวัย

ผูเ้รยีน การออกแบบการเรยีนรูแ้ละการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสําคัญ ทักษะทีจํ่าเป็นในการจัด

กจิกรรมการเรยีนรู ้การใช ้ผลติ พัฒนาสือ่การเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้การพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรูใ้น

สถานศกึษา การปฏบิตักิารสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้การนําผลการประเมนิมาจัด

จําแนกระดับความรูข้องผูเ้รยีนและพัฒนาการเรยีนการสอน การแนะนําชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและการบรหิารจัดการชัน้เรยีน 

ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งครูและผูเ้รยีน เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพของผูเ้รยีน 

 

20508 การประเมนิและการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Evaluation and Research for Instruction Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิและหลักการสาํคัญของการวดัและประเมนิผลทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผลดา้นความรู ้ความคดิ ดา้นทกัษะและ

กระบวนการ และดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิผลภาคปฏบิตั ิประเมนิตามสภาพจรงิ และประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถนําผลการประเมนิไปใชป้รับปรุงหลักสตูรการสอน และการเรยีนรู ้

 5. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิและหลักการสําคัญของการวจัิยทางการศกึษา 

 6. เพือ่ใหส้ามารถทําวจัิยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

 7. เพือ่ใหส้ามารถกําหนดปัญหาวจัิยและรายละเอยีดของปัญหาวจัิย 

 8. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการวจัิยการเรยีนการสอน 

 9. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มูลใหส้อดคลอ้งกับปัญหาวจัิย 

 10. เพือ่ใหส้ามารถนําผลการวจัิยไปใชพั้ฒนาการเรยีนการสอน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลกัการและวธิกีารวดัและประเมนิผลทางการศกึษา การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืวดัผลและประเมนิผล

ดา้นความรูแ้ละความคดิ ดา้นทักษะและกระบวนการ และดา้นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์การประเมนิภาคปฏบิัต ิ

การประเมนิตามสภาพจรงิและการประเมนิโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน การตัดสนิผลการเรยีนรูแ้ละการรายงานผลการเรยีนรู ้

การใชผ้ลการประเมนิเพือ่พัฒนาและปรับปรงุหลกัสตูร การสอนและการเรยีนรู ้ตลอดจนการประเมนิโครงการและ

กจิกรรมทีจั่ดใหแ้กผู่เ้รยีน ความรูพ้ืน้ฐานเกยีวกบัการวจัิยการเรยีนการสอน การกําหนดปัญหาวจัิย การคน้ควา้

วรรณกรรม การออกแบบการวจัิยและเขยีนโครงการวจัิย เครือ่งมอืวจัิยและเก็บ รวบรวมขอ้มูล สถติพิรรณนา  

สถติพิาราเมตรกิ สถตินัินพาราเมตรกิ การวจัิยในชัน้เรยีนและการใชก้ระบวนการวจัิยเพือ่แกปั้ญหา พัฒนาการเรยีน

การสอนและพัฒนาผูเ้รยีน 
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20597 ประสบการณว์ชิาชพีประกาศนยีบตัรบณัฑติหลกัสตูรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาพงานครู คณุลกัษณะ จรรยาบรรณและ มาตรฐานวชิาชพีครู 

รวมทัง้กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับครูและวชิาชพีครู 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการบรหิารจัดการ การจัดการชัน้เรยีน มนุษยสมัพันธใ์นองคก์ร มภีาวะผูนํ้า 

การจัดการความรู ้เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาวชิาชพีครู 

3.  เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้างวชิาชพีครูมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตักิารจัดการเรยีนรูเ้กีย่วกบั 

การวางแผนการดําเนนิงานและแกปั้ญหาในการจัดการเรยีนการสอน  

4.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการคดิตามแนว 

พุทธธรรม 

5.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างการบรหิารจัดการ มนุษยสมัพันธ ์การทํางานเป็นทมี 

ในการจัดการเรยีนการสอน 

6.  เพือ่ใหม้จีติวญิญาณความเป็นครู มคีณุลกัษณะความเป็นครู ตระหนักในคณุธรรมจรยิธรรม 

จรรยาบรรณของวชิาชพีครู หลกัธรรมาภบิาล และความซือ่สตัยส์จุรติ 

7.  ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมจีติสาธารณะและเสยีสละใหส้งัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตใ์ชค้วามรูท้างวชิาชพีครูและการบรหิารจัดการ ในการพัฒนาทกัษะและสมรรถนะการจัดการ

การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกับสงัคม ผูเ้รยีน และสภาพงานครู การสรา้งความกา้วหนา้และพัฒนาวชิาชพีครูอยา่ง

ตอ่เนือ่ง คณุลักษณะของครูทีด่ ีการมจีติวญิญาณความเป็นครู การบรหิารจัดการ การจัดการชัน้เรยีน ภาวะผูนํ้า 

มนุษยสมัพันธใ์นองคก์ร การทํางานร่วมกบัผูอ้ ืน่ การสือ่สารในองคก์ร การเสรมิสรา้งความตระหนักในคณุธรรม   

หลกัธรรมาภบิาลและความซือ่สตัยส์จุรติ จรยิธรรมของวชิาชพีครู จรรยาบรรณของวชิาชพีทีค่รุุสภากําหนด  

มาตรฐานวชิาชพีครูและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัครูและวชิาชพีครู  การพัฒนาเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีครู การเป็น

แบบอย่างทีด่ ีมจีติสาํนกึสาธารณะและเสยีสละใหส้งัคม การคดิอย่างเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์

การคดิตามแนวพุทธธรรม การวางแผนการดําเนนิงาน การแกปั้ญหาเกีย่วกบัผูเ้รยีนและการจัดการเรยีนรู ้ ทักษะ

การคน้หาความรู ้การจัดการความรู ้การเป็นผูนํ้าทางวชิาการ 

 

20794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (หลกัสูตรและการสอน) (6  หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Curriculum and Instruction) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้ทีักษะในการนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่ง ๆ มาใชใ้นการศกึษา วเิคราะห ์

และการวจัิยปัญหาทางการพัฒนาหลกัสตูรและการสอนในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาสาํคัญตอ่การพัฒนาการศกึษา

และ/หรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาสําหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงาน

ผลการวเิคราะหห์รอืการรายงานผลการวจัิย 
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20795 วทิยานพินธ ์(หลกัสตูรและการสอน) (12  หนว่ยกติ) 

 Thesis (Curriculum and Instruction) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

 6. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 7. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 8. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 9. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 

20796 ประสบการณม์หาบณัฑติหลกัสูตรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Experiences in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้ 

และการบรหิารจัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

 2. เพือ่พัฒนาตนใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 3. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 4. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5. เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาในวชิาชพีศกึษาศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 6. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ใีนฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหห์ลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการบรหิารจัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีศันคติทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพี 

การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหา 

ทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 
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21701 การวจิยัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ)

 Research in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิ และทฤษฎดีา้นหลกัสตูรและการสอน 

สาํหรับการวจัิย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถกําหนดปัญหาการวจัิย ตลอดจนขอบเขตและรายละเอยีดของปัญหาการวจัิย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการวจัิย และดําเนนิการวจัิยดา้นหลักสตูรและการเรยีนการสอน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มูลใหส้อดคลอ้งกับปัญหาการวจัิย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถนําผลการวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการเรยีนการสอน และใชป้ระโยชน ์

ในการวจัิยตอ่ไปได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการวจัิยหลกัสตูรและการสอน การกําหนดปัญหาการวจัิย การคน้ควา้วรรณกรรม 

การออกแบบการวจัิยซึง่ครอบคลมุประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนาและการตรวจสอบ

คณุภาพเครือ่งมอืการวจัิย สถติพิรรณนา สถติอิา้งองิเพือ่ทดสอบความแตกตา่ง และเพือ่ศกึษาความสมัพันธ ์ 

สถตินัินพาราเมตรกิ การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิประเมนิ

โครงการวจัิย รายงานการวจัิยและการประเมนิคณุภาพงานวจัิย การเผยแพร่ และการใชป้ระโยชนจ์ากการวจัิย 

เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

 

22740 หลกัการและแนวคดิทางการปฐมวยัศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Concepts in Early Childhood Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการปฐมวยัศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจปรัชญาการศกึษา หลักการและแนวคดิในการจัดการปฐมวยัศกึษา 

ตลอดจนนําหลักการตามแบบสากลมาบรูณาการเพือ่พัฒนารูปแบบการจัดการปฐมวยัศกึษาให ้

เหมาะสมกับสภาวะสงัคมไทย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถดําเนนิการเกีย่วกบัการจัดการปฐมวัยศกึษาใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและ

จดุมุง่หมายในการจัดการปฐมวัยศกึษาของชาต ิ

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดการปฐมวัยศกึษาใหส้อดคลอ้งกับจติวทิยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์งัเคราะหปั์ญหาและปัจจัยตา่งๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดการปฐมวยัศกึษา  

ตลอดจนหาแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

 6. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้างดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการปฐมวยัศกึษามาเป็นเครือ่งมอืใน

การจัดการปฐมวัยศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการรณรงคเ์พือ่เด็กปฐมวยั 

 8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวทางการใหผู้ป้กครองและชมุชนมสีว่นร่วมในการจัดการ

ปฐมวยัศกึษา 

 9. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวจัิยเพือ่พัฒนาศักยภาพและการจัดประสบการณ์ในระดบั

ปฐมวยัศกึษา 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การปฐมวยัศกึษา ปรัชญาการศกึษา หลักการ แนวคดิ และรูปแบบการจัดการปฐมวยัศกึษาของไทยและ

ตา่งประเทศ นโยบายและจดุมุ่งหมายในการจัดการปฐมวยัศกึษา ทฤษฎสีาํคัญทางจติวทิยา ปัญหา และปัจจัยทีม่ี

อทิธพิลตอ่การจัดการปฐมวยัศกึษา นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการปฐมวยัศกึษา วเิคราะหร์ูปแบบการปฐมวยั

ศกึษาทีเ่หมาะกบับรบิทสงัคมไทย การรณรงคเ์พือ่เด็ก ผูป้กครองและชมุชนกับการปฐมวยัศกึษา การอบรมเลีย้งดู

ตามหลกัการและทฤษฎสีากลทีเ่หมาะกับวถิชีวีติไทย 

 แนวคดิพืน้ฐานและขอบเขตการวจัิยทางปฐมวยัศกึษา การวจัิยเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

นวตักรรม และเทคโนโลยกีารจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวยัศกึษา การวจัิยเพือ่พัฒนาศกัยภาพของเด็กปฐมวยั 

และการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวยัศกึษา 

 

22741 สมัมนาหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎหีลักสตูร ทฤษฎกีารสอนและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนา

หลกัสตูร สามารถออกแบบหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูใ้นระดบัปฐมวยัศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลเขา้กับนวัตกรรมเทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ใน

การพัฒนาหลักสตูร การนําไปใช ้การประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูรปฐมวยัศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนัและปัญหาของการพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรู ้

ระดบัปฐมวยัศกึษา 

 4. เพือ่พัฒนาความเป็นผูนํ้าและเป็นผูใ้ฝ่รูใ้นการนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพัฒนา

หลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวัยศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถคน้ควา้ แลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเด็นสําคัญของการพัฒนาหลักสตูรและการจัด 

การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฏหีลกัสตูรและทฤษฎกีารสอน ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบั

ปฐมวัยศกึษา การออกแบบหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดับปฐมวัยศกึษา การทําหลักสตูรสถานศกึษา นวัตกรรม

และเทคโนโลยทีีนํ่ามาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา การนําหลกัสตูรไปใช ้ 

การประเมนิและปรับปรงุหลักสตูร การบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลกบันวตักรรม เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

 กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา แนวโนม้ ตลอดจนนวตักรรมดา้นการพัฒนา

หลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูท้ัง้ในและตา่งประเทศ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในการจัดการเรยีนรู ้การจัดการ 

ในชัน้เรยีน การพัฒนาภาวะผูนํ้าและเครอืขา่ยแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีนํ่าไปสูค่ณุภาพการศกึษาปฐมวยัทัง้ในดา้น 

การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวัยศกึษา 
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22742 การบรหิารจดัการสถานศกึษาปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Early Childhood Educational Institution 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทักษะทีจํ่าเป็นของผูบ้รหิารสถานศกึษาปฐมวยั และสามารถ

ประยกุตใ์ชไ้ดเ้หมาะสมกับสภาพการณ์ 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึภารกจิของการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการงานวชิาการและงานสนับสนุนวชิาการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกับนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการบรหิารสถานศกึษาปฐมวยั 

และสามารถนําไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการบรหิารจัดการโปรแกรมการศกึษาสาํหรับเด็กปฐมวยัทีม่ี

ลกัษณะพเิศษ 

 7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวทางในการจัดการศกึษาปฐมวยัไดอ้ยา่งมคีณุภาพและ

ประสทิธภิาพ 

 8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณุธรรม และจรรยาวชิาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษาปฐมวยั 

 9. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละพัฒนาตนในการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยัไดอ้ยา่งมคีณุภาพ 

คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัและกระบวนการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั ทักษะทีจํ่าเป็นของผูบ้รหิาร การวางแผนเชงิ 

กลยทุธ ์การบรหิารขอ้ขดัแยง้ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู ้ภารกจิของการบรหิารจัดการสถานศกึษา

ปฐมวยั การบรหิารงานวชิาการและงานสนับสนุนวชิาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการบรหิารจัดการสถานศกึษา

ปฐมวัย การบรหิารจัดการโปรแกรมสําหรับเด็กปฐมวยัทีม่ลีักษณะพเิศษ การประกันคณุภาพ ผูบ้รหิารกับการพัฒนาคน 

และคณุธรรมจรรยาวชิาชพีของผูบ้รหิาร 

 

22743 การวดัและประเมนิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Measurement and Evaluation of Preschool Children’s Behaviors 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎ ีหลักการ ปรัชญา และจุดประสงคข์องการจัดประสบการณ์ 

สาํหรับเด็กปฐมวยั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและวธิกีารประเมนิพฤตกิรรม และพัฒนาการทกุดา้น

ของเด็กปฐมวัย 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิพฤตกิรรม และพัฒนาการทกุดา้นของเด็กปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการศกึษาเด็กเป็นรายกรณี 

 5. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประเมนิการจัดประสบการณ์ใหก้ับเด็กปฐมวยั ตลอดจนการแปล

ความหมายของพฤตกิรรมทีป่ระเมนิ 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการจัดทําขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมและพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ

เขยีนรายงานผลการประเมนิเด็กปฐมวยัได ้

 7. เพือ่ใหส้ามารถนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชนใ์นการจัดประสบการณ์ ชว่ยเหลอืและพัฒนาใหก้บั

เด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎ ีหลักการ ปรัชญา และจุดประสงคข์องการจัดประสบการณ์ใหแ้กเ่ด็กปฐมวยั ขอบขา่ย หลกัการ

และวธิกีารประเมนิพฤตกิรรมและพัฒนาการทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิในการจัดประสบการณ์แบบตา่งๆ การพัฒนา

เครือ่งมอืในการวัดและประเมนิพฤตกิรรมและพัฒนาการทกุดา้นของเด็กปฐมวัย การศกึษาเด็กเป็นรายกรณี ตลอดจน

การประเมนิการจัดประสบการณ์ใหก้บัเด็กปฐมวยั การจัดทําขอ้มลูเกีย่วกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย การแปลความหมาย

ของพฤตกิรรมทีป่ระเมนิ การรายงานผลการประเมนิพัฒนาการเด็ก การนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชนใ์นการจัด

ประสบการณ์ การชว่ยเหลอืและการพัฒนาเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

22744 การจดัประสบการณ์สําหรบัเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ)

 Provision of Experience for Preschool Children 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการและพฤตกิรรมของเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึขอบขา่ยของประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในปัจจัยสาํคญัตา่ง ๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนา 

เด็กปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและวชิาการตา่งๆ ในการจัดประสบการณ์  

ไปพัฒนาเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาดา้นร่างกาย ดา้นความคดิ ดา้นภาษา  

ดา้นอารมณ์ และการอยูร่่วมกนัในสงัคม ตลอดจนการมคีณุธรรมจรยิธรรม และการมสีนุทรยีภาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 พัฒนาการและพฤตกิรรมของเด็กปฐมวยั ขอบขา่ยของประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย ปัจจัยสําคญั

ทีม่อีทิธพิลตอ่การจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั หลักการและวธิกีารในการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย บทบาทของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณเ์พือ่พัฒนา

เด็กปฐมวยัดา้นรา่งกาย ดา้นสตปัิญญา ดา้นอารมณ์จติใจและการอยูร่่วมกนัในสงัคม การมคีณุธรรมจรยิธรรม

ตลอดจนการมสีนุทรยีภาพ 

 

22745 สมัมนาหลกัสูตรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Curriculum Development and Instruction Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎหีลักสตูร ทฤษฎกีารสอนและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนา

หลกัสตูรและสามารถออกแบบหลกัสตูรและกจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลเขา้กับนวัตกรรม เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ใน

การพัฒนาหลักสตูร การนําไปใช ้ประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนัและปัญหาของการพัฒนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

 4. เพือ่พัฒนาความเป็นผูนํ้าในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

 5. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีนํ่าไปสูค่ณุภาพการศกึษา 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎหีลกัสตูรและทฤษฎกีารสอน  พืน้ฐานและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาหลักสตูรและการเรยีน

การสอน  การออกแบบหลักสตูร กระบวนการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน การทําหลักสตูรสถานศกึษา นวตักรรม

และเทคโนโลยทีีนํ่ามาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและพัฒนาสถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ การนําหลกัสตูรไปใช ้

การประเมนิและปรับปรงุหลักสตูร การบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลกบันวตักรรม เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

 กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวโนม้ของการพัฒนาหลักสตูรและ

การเรยีนการสอน การพัฒนาภาวะผูนํ้า และเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีนํ่าไปสูค่ณุภาพการศกึษา 

 

22746 สารตัถะและวทิยวธิทีางภาษาไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Thai Language Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหเ์นือ้หา หลกัการใชภ้าษา วรรณคด ีและวรรณกรรมปัจจบุนั เพือ่ใชใ้นการสอน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวโนม้ของหลกัสตูรภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาและออกแบบหลักสตูร 

 3. เพือ่ใหส้ามารถจัดการเรยีนรูท้างภาษาทีเ่หมาะสมกบัระดบัชัน้ของผูเ้รยีน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวัดและประเมนิผลการเรยีนรูท้างภาษาไทย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์เลอืกใช ้และพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมกับ 

การเรยีนการสอนภาษาไทย 

คําอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหค์วามเคลือ่นไหวและแนวโนม้ของหลักสตูรภาษาไทย การพัฒนาและออกแบบหลกัสตูร 

ทฤษฎกีารสอนภาษา การจัดระบบการเรยีนรูท้างภาษา รูปแบบและเทคนคิการสอนภาษาไทย การออกแบบสือ่ 

การเรยีนรู ้การเลอืกใชภ้มูปัิญญาและแหลง่เรยีนรู ้การสรา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้นวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการสอนภาษาไทย การศกึษาแหลง่เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน

ภาษาไทย การวเิคราะห ์เลอืกใชแ้ละพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศในการสอนภาษาไทย และการวจัิยในชัน้เรยีน

เกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาไทย 

 

22747 การพฒันาทกัษะทางภาษา (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Language Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวทางในการพัฒนาทกัษะทางภาษาสาํหรับครูอย่างตอ่เนือ่ง 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวทางในการพัฒนาทกัษะทางภาษาของผูเ้รยีนอย่างตอ่เนือ่ง 

 3. เพือ่ใหส้ามารถจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่แกไ้ขและพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเ้รยีน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืสําหรับทดสอบสมรรถภาพและแกไ้ขทักษะทางภาษาของผูเ้รยีน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ธรรมชาตขิองภาษา และการใชภ้าษาเพือ่สือ่ความหมาย ทฤษฎทีางจติวทิยาเกีย่วกบัการเรยีน และ 

การสอนภาษา การพัฒนาทักษะการฟังและด ูการพูด การอา่น การเขยีนอย่างตอ่เนื่องและมปีระสทิธภิาพ การพัฒนา

ทกัษะการคดิเพือ่พัฒนาทักษะทางภาษา การจัดการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาทักษะการฟังและด ูการพูด การอา่น 

และการเขยีน การพัฒนาและการประเมนิสมรรถภาพทางภาษาเพือ่การสือ่สาร 
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22748 วรรณกรรมทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ)

 Folk Literature 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับลกัษณะ รูปแบบ และความสาํคัญของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตา่งๆ และความสมัพันธข์องวรรณกรรม

ทอ้งถิน่กบัสงัคม 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจลกัษณะเฉพาะบางประการของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวทางการอนุรักษ์และสง่เสรมิวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

 5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสถานภาพการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถศกึษาวเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความสําคญัของวรรณกรรมทอ้งถิน่ การวเิคราะหล์กัษณะรูปแบบและเนือ้หาของ

วรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตา่งๆ ความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตา่งๆ ความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่กบั

สงัคมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ การศกึษาวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบวรรณกรรมทอ้งถิน่ สถานภาพการศกึษาวรรณกรรม

ทอ้งถิน่ แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสรมิวรรณกรรมทอ้งถิน่ และการนําวรรณกรรมทอ้งถิน่ไปใชเ้ป็นสือ่ในการเรยีน

การสอน 

 

22749 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาไทย (6 หนว่ยกติ)

 Provision of Learning Experience in Thai Language 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูแ้ละความรูท้างภาษาไทย เพือ่เป็นพืน้ฐานการออกแบบ

กจิกรรมและประสบการณ์การเรยีนรูท้างภาษาไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูด้า้นเนื้อหาเกีย่วกับการฟัง การด ูการอา่น การเขยีน หลกัการใชภ้าษาวรรณคด ีและ

วรรณกรรม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบการเรยีนการสอนและจัดประสบการณ์การเรยีนรูใ้นเรือ่งการฟัง การด ูการพูด 

การอา่นการเขยีน หลกัการใชภ้าษา วรรณคด ีและวรรณกรรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถผลติสือ่การเรยีนรูร้ะดบัประถมศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรูภ้าษาไทย การศกึษาเกีย่วกบัเนือ้หา สาระ และการจัดประสบการณ ์

การเรยีนรูภ้าษาไทยในเรือ่งการฟัง การด ูการพูด การอา่น การเขยีน หลกัการใชภ้าษาวรรณคด ีและวรรณกรรมให ้

เหมาะสมกับผูเ้รยีนแตล่ะระดบั การจัดการเรยีนรูเ้พือ่บรูณาการสาระการเรยีนรู ้และการผลติสือ่การเรยีนรูส้าํหรับ

ผูเ้รยีนระดบัประถมศกึษา 
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22750 สารตัถะและวทิยวธิทีางคณิตศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหป์รัชญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณติศาสตร ์จติวทิยาการเรยีนรู ้และ

สาระสาํคญัดา้นเนือ้หาคณิตศาสตร ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหร์ูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตรแ์ละสามารถออกแบบกจิกรรม

การเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคัญ  และเสรมิสรา้งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ระบวนการวัดและประเมนิผลการเรยีนรูค้ณติศาสตรใ์นการพัฒนาศกัยภาพของ

ผูเ้รยีนดา้นคณิตศาสตร ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิและขอบเขตการวจัิยทางคณติศาสตรศ์กึษาและการวจัิยดา้นการสอน 

การเรยีนรู ้และนวตักรรมและเทคโนโลยกีารเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

 5. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ารวจัิยเพือ่พัฒนาศักยภาพของผูเ้รยีนและพัฒนาการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหป์รัชญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณติศาสตร ์จติวทิยาการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์สารัตถะ

เกีย่วกบัพชีคณติ เรขาคณิต และการวเิคราะห ์รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์การออกแบบกจิกรรม

การเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

ดา้นการแกปั้ญหา การใหเ้หตผุล การเชือ่มโยง การสือ่สาร การสือ่ความหมาย การนําเสนอ และความคดิรเิริม่

สรา้งสรรค ์การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนสาํหรับผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางคณติศาสตร ์การวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์แนวคดิพืน้ฐานและขอบเขตการวจัิยทางคณติศาสตรศ์กึษา การวจัิยการสอน  

การเรยีนรูน้วตักรรมและเทคโนโลยกีารเรยีนการสอนคณติศาสตร ์การวจัิยเพือ่พัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนและ

พัฒนาการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

 

22751 คณติศาสตรป์ระยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Mathematics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวคดิสาํคญั และวธิกีารประยุกตค์ณติศาสตร ์เกีย่วกับทฤษฎจํีานวน

พชีคณตินามธรรม ทฤษฎกีราฟ ตวัแบบเชงิเสน้และไมใ่ชเ่ชงิเสน้ แคลคลูัส สถติแิละ 

ความน่าจะเป็น และคณติศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่ําคญั 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎจํีานวน พชีคณตินามธรรม ทฤษฎกีราฟ ตวัแบบเชงิเสน้และ 

ไมใ่ชเ่ชงิเสน้แคลคลูัส สถติแิละความน่าจะเป็น และคณติศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่าํคัญ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหแ์นวคดิสําคญั วธิกีารประยกุตค์ณติศาสตรเ์กีย่วกับทฤษฎจํีานวน พชีคณตินามธรรม ทฤษฎี

กราฟ ตัวแบบเชงิเสน้และไมใ่ชเ่ชงิเสน้ แคลคลูัส สถติแิละความน่าจะเป็น และคณิตศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่าํคัญมาใช ้

สรา้งตัวแบบเชงิคณติศาสตรใ์นการแกปั้ญหา และการประยกุตด์า้นอืน่ๆ 
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22752 คณติศาสตรสํ์าหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics for Teacher 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสาระและหลักการของคณิตศาสตรพ์ืน้ฐานในเรือ่ง เซต แบบรูป 

ความสมัพันธแ์ละฟังกช์นั จํานวนและการดําเนนิการ ตวัแปร พหนุาม  สมการและอสมการ 

เรขาคณติและการพสิจูน ์การวัด เรขาคณติวเิคราะหแ์ละแคลคลูสั สถติแิละความน่าจะเป็น และ

สาระอืน่ๆ ของคณิตศาสตรท์ีส่ําคญั 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงสาระและหลักการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานกับคณติศาสตรใ์น

ระดบัโรงเรยีน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การสมัมนาแนวคดิสาํคัญ สาระและหลักการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานในเรือ่ง เซต แบบรูป ความสมัพันธ์

และฟังกช์นั จํานวนและการดําเนนิการ ตวัแปร พหนุาม สมการและอสมการ เรขาคณติและการพสิจูน ์การวัด 

เรขาคณติวเิคราะหแ์ละแคลคลูัส สถติแิละความน่าจะเป็น และสาระอืน่ๆ ของคณิตศาสตรท์ีส่ําคญั  การวเิคราะห์

และเชือ่มโยงสาระและหลักการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานกบัคณติศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีน 

 

22753 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experience in Mathematics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นสาระทีเ่ป็นพืน้ฐานสําคัญดา้นจํานวนและการดําเนนิการ พชีคณติ เรขาคณิต การวัด 

การวเิคราะหข์อ้มลูและความน่าจะเป็น 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอน มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละหลกัสตูรคณติศาสตร ์ 

ตลอดจนกรณีศกึษา รูปแบบกจิกรรม และงานคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิศกัยภาพทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐานเพือ่

นําไปสูก่ารเกดิความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตรอ์ยา่งลกึซึง้ และมคีวามหมาย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่ชือ่มโยงคณติศาสตรใ์นชัน้เรยีนกบั

สิง่แวดลอ้มรอบตวัและสถานการณ์ในชวีติจรงิ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชข้อ้มลูและสารสนเทศ  รวมทัง้สามารถพัฒนาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยี

ในการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

 6. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร ์เจตคต ิและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และการวนิจิฉัยมโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่น

ของผูเ้รยีน 

 7. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรยีน และ

สามารถเก็บขอ้มูลและจัดระบบสารสนเทศเกีย่วกบัศักยภาพทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน เพือ่

นําไปสูก่ารพัฒนาผูเ้รยีนและพัฒนาระบบการจัดการศกึษาดา้นคณติศาสตร ์
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอน มาตรฐานการเรยีนรู ้และหลักสตูรคณติศาสตร ์สาระสาํคัญ

เกีย่วกบัจํานวนและการดําเนนิการ พชีคณิต เรขาคณติ การวัด สถติแิละความน่าจะเป็น และทกัษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร ์รูปแบบกจิกรรมและงานคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์ 

การจัดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐาน และการเชือ่มโยงคณติศาสตรก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวั

และสถานการณใ์นชวีติจรงิ การจัดประสบการณ์การเรยีนรูเ้พือ่นําไปสูโ่ครงงานคณติศาสตร ์การเลอืกใชข้อ้มลูและ

สารสนเทศ การพัฒนาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลย ีการพัฒนาเครือ่งมอืประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้น

ความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์เจตคตแิละคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และการวนิจิฉัยมโนทศัน์ที่

คลาดเคลือ่นของผูเ้รยีน การวจัิยในชัน้เรยีนและจัดระบบสารสนเทศเกีย่วกับศักยภาพทางคณิตศาสตรข์องผูเ้รยีน 

เพือ่นําไปสูก่ารพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนและพัฒนาระบบการจัดการศกึษาดา้นคณติศาสตร ์

 

22754 สารตัถะและวทิยวธิทีางสงัคมศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจปรัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนื้อหาสาระ และวธิกีารทางสงัคมศาสตร ์ทีส่มัพันธ์

กบัการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับพลวัตของสงัคมศกึษา 

การเปลีย่นแปลงในสงัคม แผนพัฒนาประเทศ และลกัษณะของผูเ้รยีน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัจติวทิยาการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาการใชน้วตักรรม เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่การ

เรยีนรูท้ีห่ลากหลายในการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ระบวนการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา และการวจัิยทางการศกึษาในการ

พัฒนาการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการศกึษาทางสงัคมศกึษา 

 6. เพือ่ใหม้คีวามเป็นครูสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานของประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนือ้หาสาระ และวธิกีารทางสงัคมศาสตร ์การประยุกตใ์ชใ้นการจัดการ

เรยีนรูส้งัคมศกึษา การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับพลวตัของสงัคมศกึษา  

การเปลีย่นแปลงในสงัคม แผนพัฒนาประเทศ และลกัษณะของผูเ้รยีน การบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาที่

สอดคลอ้งกับจติวทิยาการศกึษา การพัฒนาการใชน้วตักรรม เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

แหลง่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา การพัฒนากระบวนการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา

และการวจัิยทางการศกึษาในการพัฒนาการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการศกึษาทางสงัคมศกึษา การพัฒนาความ

เป็นครูสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานของประเทศ 
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22755 โลกาภวิฒันศ์กึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Globalization Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของโลก ภมูภิาค ประเทศ และชมุชนในยคุโลกาภวิัตน ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถเสนอแนวทางการสรา้งสงัคมคณุภาพในยคุโลกาภวิตัน ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การสรา้งสงัคมคณุภาพ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาหลักสตูรและจัดการเรยีนรูโ้ลกาภวิตัน์ศกึษาในสงัคมศกึษาไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัโลกาภวิตัน ์กระบวนการโลกาภวิตัน ์การเปลีย่นแปลงทีส่ําคัญของโลก ภมูภิาค ประเทศ 

และชมุชนในยคุโลกาภวิัฒน ์ผลกระทบตอ่พัฒนาการของมนุษยชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แนวคดิและกระบวนการสรา้ง

สงัคมคณุภาพในยคุโลกาภวิัตน์ สมดลุและการผสมผสานทีส่ําคัญในยุคโลกาภวิัตน ์การพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิ

พอเพยีง บทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยสาํคัญในการสรา้งสงัคมคณุภาพ ตลอดจนการพัฒนาหลกัสตูร

และการจัดการเรยีนรูโ้ลกาภวิัตนศ์กึษาในสงัคมศกึษาโดยการจัดการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกับผูเ้รยีนและกระแสโลกาภวิัตน์ 

 

22756 สารสนเทศรว่มสมยัทางสงัคมศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Contemporary Information in Social Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับลกัษณะและประเภทของสารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแหลง่สารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีารจัดระบบขอ้มูลร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์ ตลอดจนการจัด 

ระบบสารสนเทศทีท่นัสมัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถนําขอ้มลูร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม

กบัระดับผูเ้รยีนและสภาพทอ้งถิน่ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประมวล วเิคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลูร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรท์ีไ่ดศ้กึษามาแลว้  

เพือ่ขยายและเสรมิแนวคดิใหเ้กดิความรูใ้หมท่างสงัคมศาสตร ์

คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัขอ้มลูร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรด์า้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม ปรัชญา 

การศกึษา วฒันธรรม ศาสนา จรยิธรรม สภาวะแวดลอ้ม ทรัพยากร ประชากร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีลักษณะ 

ประเภทและแหลง่รวมสารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์วธิกีารจัดระบบขอ้มลูร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์และ

การนําระบบสารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอน การพัฒนาทีย่ั่งยนืและเศรษฐกจิ

พอเพยีง วธิกีารประมวล วเิคราะห ์และสงัเคราะหส์ารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์ตลอดจนการจัดการความรู ้

ทางสงัคมศาสตรเ์พือ่สรา้งงานหรอืขอ้เขยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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22757 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้งัคมศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in Social Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเนือ้หาสาระเกีย่วกบัศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรมและ

การดําเนนิชวีติในสงัคม เศรษฐศาสตร ์ประวัตศิาสตรแ์ละภมูศิาสตร ์และวธิกีารศกึษาในศาสตรแ์ละ

สาระร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรท์ีส่มัพันธก์บัการเรยีนรูท้างสงัคมศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอนสงัคมศกึษาเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพทางสงัคม

ศกึษาของผูเ้รยีน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์จัดทําและปรับปรุงหลักสตูรสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการ

พัฒนาบคุคลและสงัคมของทอ้งถิน่ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่มัพันธก์บัพัฒนาการของผูเ้รยีนและสถานการณใ์นชวีติจรงิ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาการใชน้วตักรรม เทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรู ้

เพือ่พัฒนาคณุลักษณะทางสงัคมศกึษาของผูเ้รยีน 

 6. เพือ่พัฒนาภาวะผูนํ้าในการบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาและการพัฒนาทกัษะสําคญัในวชิาชพี

ครูสงัคมศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 เนือ้หาสาระเกีย่วกับศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หนา้ทีพ่ลเมอืง วัฒนธรรมและการดําเนนิชวีติในสงัคม 

เศรษฐศาสตร ์ประวตัศิาสตรแ์ละภมูศิาสตร ์และวธิกีารศกึษาในศาสตรแ์ละสาระร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรท์ีส่มัพันธ์

กบัการเรยีนรูท้างสงัคมศกึษา การประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอนสงัคมศกึษาเพือ่สง่เสรมิศกัยภาพทาง

สงัคมศกึษาของผูเ้รยีน การวเิคราะห ์จัดทําและปรับปรุงหลกัสตูรสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนา

บคุคลและสงัคมของทอ้งถิน่ การจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่มัพันธก์บัพัฒนาการของผูเ้รยีนและสถานการณ์ใน

ชวีติจรงิ การพัฒนาการใชน้วัตกรรม เทคโนโลย ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนา

คณุลกัษณะทางสงัคมศกึษาของผูเ้รยีน ภาวะผูนํ้าในการบรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาและการพัฒนาทักษะ

สาํคัญในวชิาชพีครูสงัคมศกึษา 

 

22758 สารตัถะและวทิยวธิทีางวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Science Education Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายประวตั ิปรัชญา วฒันธรรมทางวทิยาศาสตร ์ธรรมชาตแิละบทบาทของ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพัฒนาหลักสตูรวทิยาศาสตร ์แนวคดิเกีย่วกบัเป้าหมาย และ

ลกัษณะเฉพาะของการสอน วทิยาศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การเลอืกใชส้ือ่และแหลง่

เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลการเรยีน การสอนวทิยาศาสตรท์ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในระดบัตา่งๆ 

รวมถงึแนวโนม้การพัฒนาหลกัสตูรวทิยาศาสตรแ์ละการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การวจัิย

ทางหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นอนาคต 
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 2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการพัฒนา

ความรูว้ทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์สามารถเลอืกและใช ้

วธิสีอน เทคนคิการสอน ตลอดจนสือ่การสอนและแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ การจัดหอ้งปฏบิัตกิารทาง

วทิยาศาสตร ์การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตร์

ของผูเ้รยีน การวจัิยทางหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามตระหนักถงึความสาํคัญของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สงัคม ความสาํคญั

ของการพัฒนาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูม้จีติวทิยาศาสตร ์และเป็นพลเมอืงทีส่ามารถปรับตัวใหเ้หมาะสมกับ

ความเปลีย่นแปลงและความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ใหเ้ป็นพลเมอืงทีม่ี

คณุภาพ สามารถแกปั้ญหา และดํารงชวีติอยูใ่นสงัคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมี

ความสขุ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประวตั ิปรัชญา วัฒนธรรมทางวทิยาศาสตร ์ธรรมชาตแิละบทบาทของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

การพัฒนาหลักสตูรวทิยาศาสตร ์เป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

การเลอืกใชส้ือ่และแหลง่เรยีนรู ้และการวัดประเมนิผลการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรส์ําหรับผูเ้รยีนระดับตา่งๆ แนวโนม้

การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การวจัิยทางหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรใ์นอนาคต การออกแบบหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ทีส่ง่เสรมิการพัฒนาความรู ้

วทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์วธิสีอน เทคนคิการสอน สือ่การสอนและ

แหลง่เรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์การจัดหอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืในการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตร ์การวจัิยทางหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

ความสาํคัญของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สงัคม 

 

22759 ชวีวทิยาและเคมสํีาหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

 Biology and Chemistry for Teachers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิสาํคัญของววิัฒนาการของสิง่มชีวีติ กายวภิาค และสรรีวทิยาของพชื

และสตัว ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนเิวศ พันธุกรรม และเทคโนโลยชีวีภาพ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับอะตอมและโมเลกลุ กลไกสาํคัญของปฏกิริยิาเคม ีเคมอีนนิทรยี ์

สารประกอบเชงิซอ้น สมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองของแข็ง และของไหล ปิโตรเคมคิอล 

และเคมอีนิทรยี ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายและวเิคราะหส์ภาพสิง่แวดลอ้ม และการนําเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มมาใชใ้น

การปรับปรุง และแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยุกตค์วามรูท้างชวีวทิยาและเคมมีาใชใ้นการจัดการเรยีน

การสอน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ กายวภิาคและสรรีวทิยาของพชืและสตัว ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบ

นเิวศ พันธกุรรม เทคโนโลยชีวีภาพ อะตอมและโมเลกลุ กลไกสําคญัของปฏกิริยิาเคม ีเคมอีนนิทรยี ์สารประกอบ

เชงิซอ้น สมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองของแข็งและของไหล ปิโตรเคมคิอล เคมอีนิทรยี ์ส ิง่แวดลอ้ม 

เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม และการนําความรูท้างชวีวทิยา และเคม ีมาจัดการเรยีนการสอน 
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22760 ฟิสกิสแ์ละดาราศาสตรสํ์าหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

 Physics and Astronomy for Teachers 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิสาํคัญของวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบั กลศาสตร ์พลศาสตร ์ของไหล 

พลงังาน เทอรโ์มไดนามกิส ์ความรอ้น คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์สารกมัมันตรังส ี

เทคโนโลยพีลงังาน เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยวีสัดศุาสตร ์และ

นาโนเทคโนโลยกีายภาพ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิสาํคัญของวทิยาศาสตรเ์กีย่วกับโลกดา้นบรรยากาศ อตุนุยิมวทิยา 

พายุและหยาดน้ําฟ้า ภมูอิากาศ ธรณีวทิยา การเคลือ่นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แผนที่

ทางภมูศิาสตร ์วทิยาศาสตรเ์กีย่วกับอวกาศ ทฤษฎขีองเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร ์

ดวงดาว และเทคโนโลยอีวกาศ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยกุตค์วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัฟิสกิสแ์ละ 

ดาราศาสตรม์าใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กลศาสตร ์พลศาสตร ์ของไหล พลงังาน เทอรโ์มไดนามกิส ์ความรอ้น คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์

สารกมัมันตรังส ีเทคโนโลยพีลังงาน เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยกีารสือ่สาร เทคโนโลยวีัสดศุาสตร ์และ

นาโนเทคโนโลยกีายภาพ วทิยาศาสตรเ์กีย่วกับโลกดา้นบรรยากาศ อตุนุยิมวทิยา พายุและหยาดน้ําฟ้า ภมูอิากาศ 

ธรณีวทิยา การเคลือ่นทีแ่ละการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แผนทีท่างภมูศิาสตร ์วทิยาศาสตรเ์กีย่วกับอวกาศ 

ทฤษฎขีองเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร ์ดวงดาว และเทคโนโลยอีวกาศ 

 

22761 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ)

 Provision of Learning Experiences in Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้นือ้หาเรือ่ง สิง่มชีวีติกับกระบวนการดํารงชวีติ ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม สารและสมบตัิ

ของสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลงังาน การเปลีย่นแปลงของโลก และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ําหรับเนือ้หาสาระเรือ่ง สิง่มชีวีติกบักระบวนการ

ดํารงชวีติ ชวีติกับสิง่แวดลอ้ม สารและสมบตัขิองสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลงังาน การ

เปลีย่นแปลงของโลก และดาราศาสตรก์ับอวกาศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาเนือ้หาสาระและการจัดประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง สิง่มชีวีติกับกระบวนการ

ดํารงชวีติ ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม สารและสมบตัขิองสาร แสงและการเคลือ่นที ่พลงังาน การเปลีย่นแปลงของโลก 

และดาราศาสตรก์บัอวกาศ 
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22762 สารตัถะและวทิยวธิทีางภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of English Language Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลกัการใชภ้าษา วรรณคด ีและวฒันธรรมทางภาษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิาย เปรยีบเทยีบเชือ่มโยงปรัชญาและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ูเ้รยีนและพัฒนาหลักสตูรภาษาองักฤษ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืก/นําวทิยวธิกีารเรยีนและประเมนิผลภาษาองักฤษแบบตา่งๆ โดยเฉพาะการเรยีนรู ้

แบบพึง่ตนเองมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถจัดการสือ่และแหลง่เรยีนรูภ้าษาองักฤษ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถศกึษางานวจัิยเกีย่วกบัหลกัสตูร การจัดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ และสามารถ

นําไปใชป้ระโยชน ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการใชภ้าษา วรรณคด ีและวฒันธรรม ปรัชญาและทฤษฎทีีเ่กีย่วกับการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

การพัฒนาหลักสตูรภาษาองักฤษ วทิยวธิกีารเรยีนภาษาองักฤษ และการประเมนิภาษาองักฤษแบบตา่งๆ การเรยีนรู ้

แบบพึง่ตนเอง สือ่และแหลง่เรยีนรูภ้าษาองักฤษ การวจัิยเกีย่วกับหลกัสตูร และการจัดการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษ 

 

22763 หลกัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษและบรบิททางภาษา (6 หนว่ยกติ) 

 Principles Context of English Language Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์และเปรยีบเทยีบการเรยีนรูภ้าษาแรกและภาษาทีส่อง 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยสิง่แวดลอ้มและจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลตอ่การเรยีนรูภ้าษา

ของผูเ้รยีน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นทฤษฎขีองบรบิททางสงัคม วัฒนธรรม จติวทิยา ตวัแปรดา้นผูใ้ช ้

ภาษา เจตนาของการสือ่สารทางภาษาและอทิธพิลทีม่ตีอ่รูปแบบและวธิกีารใชภ้าษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหป์ฏสิมัพันธข์องบรบิททีม่ตีอ่วธิกีารใช ้และความเขา้ใจในสารของผูใ้ช ้

ภาษา วเิคราะห ์และสงัเคราะหส์ารประเภทตา่งๆ ในทักษะฟัง พูด อา่น เขยีน และทักษะสมัพันธ ์

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหท์ฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษา วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ารเรยีนรูภ้าษาโดยมุ่งเนน้

การใชภ้าษาเพือ่การสือ่สาร 

 6. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประยกุตค์วามรูท้ีไ่ดรั้บมาใชก้ับการจัดการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 

คําอธบิายชุดวชิา 

 การเรยีนรูภ้าษาแรกและภาษาตา่งประเทศ ทฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษาในและนอกชัน้เรยีน 

ทฤษฎ ีงานวจัิย บทความและตําราเกีย่วกับบรบิททางภาษา สงัคม และการใชภ้าษาในทักษะตา่งๆ ปัจจัยสิง่แวดลอ้ม

และจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลตอ่การเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน ปฏสิมัพันธข์องบรบิท ผลกระทบและอทิธพิลของ

ตวัแปรดา้นบรบิทสงัคม วฒันธรรม และตวัแปรดา้นผูใ้ชภ้าษาทีม่ตีอ่รูปแบบและวธิกีารใชภ้าษา ประเภทของสารกับ

ความรูค้วามเขา้ใจของผูใ้ชภ้าษา ประสบการณ์ในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์าร 
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22764 การพฒันาบทเรยีนและสือ่การสอนภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Materials and Media Development in Teaching English 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถสาํรวจความตอ้งการ ความจําเป็น และความสนใจของผูเ้รยีนและผูเ้กีย่วขอ้ง

เกีย่วกบัการใชภ้าษาองักฤษ เพือ่ใหก้ารพัฒนาบทเรยีนและสือ่การสอนทีจ่ะพัฒนาขึน้ตอบสนองได ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหบ์ทเรยีนและสือ่การสอนตามหลักสตูรทีเ่หมาะสมกับผูเ้รยีน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกสรรและประเมนิสือ่ส ิง่พมิพ ์สือ่วธิกีาร สือ่วสัดอุปุกรณ์ และสือ่อเิล็กทรอนกิส์

ตามเนือ้หาวชิาทีส่อน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตบ์ทเรยีนและสือ่การสอนใหเ้ขา้กบับรบิทและสิง่แวดลอ้ม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบ และสรา้งบทเรยีน สือ่การสอน และกจิกรรมการเรยีนการสอนทกัษะทาง

ภาษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

 6. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิประสทิธภิาพบทเรยีนและสือ่การสอนทีส่รา้งขึน้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การสาํรวจความตอ้งการ ความจําเป็น และความสนใจของผูเ้รยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการใชภ้าษาองักฤษ

กอ่นการพัฒนาบทเรยีนและสือ่การสอน การวเิคราะหบ์ทเรยีนและสือ่การสอนตามหลักสตูรทีเ่หมาะสมกับผูเ้รยีน 

การเลอืกสรร สือ่ส ิง่พมิพ ์สือ่วธิกีาร สือ่วสัดอุปุกรณ์ และสือ่อเิล็กทรอนกิส ์การประยกุตบ์ทเรยีนและสือ่การสอน 

ใหเ้ขา้กบับรบิทของสงัคมและสิง่แวดลอ้ม การวเิคราะหแ์ละประยกุตท์ฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษาใน

ชวีติประจําวนัและการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนในการเรยีนรูภ้าษา การออกแบบ สรา้ง และประเมนิบทเรยีน สือ่การสอน

และกจิกรรมการเรยีนการสอนทกัษะทางภาษา 

 

22765 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experience in English Language 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถนําแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอน มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละหลกัสตูรภาษาองักฤษมา

วางแผนประยกุตใ์ชก้ับผูเ้รยีนกลุม่เป้าหมาย 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับผูเ้รยีน เทคนคิการสอนและการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรู ้

ภาษาองักฤษตามความเหมาะสมของผูเ้รยีนแตล่ะวัยมาประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ/เสมอืนจรงิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยเนน้ทกัษะการสือ่สาร 

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาทีเ่ชือ่มโยงภาษาอังกฤษในชัน้เรยีนกับสถานการณ์

และสิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชข้อ้มลู/สารสนเทศ เพือ่พัฒนาบทเรยีน สือ่ และนวตักรรมการสอนรวมทัง้

สามารถเลอืกใชก้จิกรรม สือ่ และเทคโนโลยทีีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสถานการณ์เสมอืนจรงิ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาเครือ่งมอืวดัและประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 

ทกัษะ และการใชภ้าษาองักฤษ   

 7. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาองักฤษของผูเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรยีน  

เพือ่นําไปสูก่ารพัฒนาผูเ้รยีน และระบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอน มาตรฐานการเรยีนรู ้และหลักสตูรภาษาองักฤษสาระสาํคญั

เกีย่วกบัการสือ่สารในสถานการณ์จรงิ  การนําความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผูเ้รยีน เทคนคิการสอน และการพัฒนา

กจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยเนน้ทกัษะการสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนแตล่ะวยัมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ/

เสมอืนจรงิ ตลอดจนการพัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาองักฤษทีเ่ชือ่มโยงภาษาองักฤษในชัน้เรยีนกบั

สถานการณ์/สิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิ การเลอืกใชข้อ้มูล/สารสนเทศเพือ่พัฒนาบทเรยีน นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ รวมทัง้การพัฒนาเครือ่งมอืวดัและประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้

ความเขา้ใจ ทักษะ และการใชภ้าษาองักฤษ การใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่การนําไปสูก่ารพัฒนาศกัยภาพ

ของผูเ้รยีนและการพัฒนาระบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

 

22766 สารตัถะและวทิยวธิทีางวชิาอาชพี (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Vocational Area Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกลุม่อาชพีสําคญัในสงัคมไทยและสงัคมโลก 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวทางการพัฒนาวชิาอาชพีตามพลวตัของสงัคม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาหลกัสตูรการจัดการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมวชิาอาชพี 

เทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรยีนรู ้และการวดัและประเมนิผล 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชส้ถานประกอบการในการฝึกทกัษะอาชพีและการจัดการ

อาชพีเชงิธรุกจิ 

 5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาหลกัสตูรวชิาอาชพี และมทีักษะในการออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรยีนรู ้รวมทัง้การวดัและประเมนิผลในการจัดการเรยีนรูแ้ละ

ฝึกอบรมวชิาอาชพี 

 6. เพือ่ใหส้ามารถใชก้ระบวนการวจัิยในการพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอนในดา้นวชิาอาชพี 

 7. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการดําเนนิการพัฒนาการจัดการศกึษาวชิาอาชพีในทอ้งถิน่ของตน 

 8. เพือ่ใหต้ระหนักในสมรรถนะของผูส้อนวชิาอาชพี มาตรฐาน และจรรยาบรรณทางวชิาอาชพี 

 9. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวโนม้ของการจัดการเรยีนรูว้ชิาอาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการพัฒนาหลกัสตูร การจัดการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมวชิาอาชพีกลุม่อาชพีสาํคัญในสงัคมไทย

และสงัคมโลก การวเิคราะหแ์นวทางการพัฒนาวชิาอาชพีตามพลวตัของสงัคม การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

แหลง่เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลวชิาอาชพี การใชก้ระบวนการวจัิยในการพัฒนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนใน

ดา้นวชิาอาชพี การวางแผนการดําเนนิการพัฒนาการจัดการศกึษาวชิาอาชพีในทอ้งถิน่ของตน สมรรถนะของผูส้อน

วชิาอาชพี มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาอาชพี และการวเิคราะหแ์นวโนม้การจัดการเรยีนรูท้างวชิาอาชพี 
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22767 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ชิาอาชพี (6 หนว่ยกติ)

 Provision of Learning Experiences in Vocational Area 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้นื้อหาเรือ่ง การดํารงชวีติและครอบครัว การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็น

เทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือ่การทํางานและอาชพี 

 2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ําหรับเนื้อหาสาระเรือ่งการดํารงชวีติและครอบครัว 

การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็นเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือ่การ

ทํางานและอาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่งการดํารงชวีติ

และครอบครัว การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็นเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือ่การ

ทํางานและอาชพี 

 

22768 บรบิททางการศกึษา (6 หนว่ยกติ)

 Context of Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายสภาพและผลกระทบของบรบิทดา้นสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรมทีม่ี

ตอ่การศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหผ์ลกระทบของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่

การศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเสนอแนวคดิของบทบาทการศกึษาตอ่การแกปั้ญหาความขดัแยง้ของสงัคมประเทศ

และสงัคมโลก 

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ะหวา่งคณุธรรมและจรยิธรรมกบัการศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตอ์งคค์วามรูด้า้นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการจัดการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สภาพและผลกระทบของบรบิทดา้นสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ

สิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่การจัดการศกึษา บทบาทของการศกึษาตอ่การแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสงัคม คณุธรรม

จรยิธรรมเกีย่วกับการศกึษา และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่ตีอ่การจัดการศกึษา 

 

22769 การจดัการศกึษาสําหรบัผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Management for Special Learners 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความหมาย หลักการ วธิกีารจัดการศกึษา และการแกปั้ญหา

ของผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกับธรรมชาต ิสภาพและปัญหาของผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาการเรยีนการสอน สําหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ เพือ่นํามา

ประยกุตใ์นการจัดการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสม 
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 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืเพือ่จําแนกประเภทของผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ 

และวนิจิฉัยเบือ้งตน้ได ้อกีทัง้สามารถใชส้ือ่และวธิกีารจัดการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้ง ชว่ยเหลอืและ

แกปั้ญหาผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ตลอดจนสามารถประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณุสมบตั ิและบทบาทของผูใ้หก้ารศกึษาสาํหรับผูเ้รยีน

ลกัษณะพเิศษ เพือ่เป็นประโยชนใ์นการจัดระบบการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความสําคญั และความจําเป็น หลกัการและแนวคดิการจัดการศกึษาสําหรับผูเ้รยีนลกัษณะ

พเิศษ ประเภทและรูปแบบการจัดการเรยีนรูส้าํหรับผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ การวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานและขอ้วนิจิฉัย

เบือ้งตน้เกีย่วกบัธรรมชาต ิสภาพและปัญหาของผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษ จติวทิยาการเรยีนการสอนสําหรับผูเ้รยีน

ลกัษณะพเิศษ เครือ่งมอืและการเลอืกใชเ้ครือ่งมอืเพือ่จําแนกประเภทของผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ สือ่ และวธิกีารจัด 

การเรยีนรูส้าํหรับผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ แนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนลักษณะพเิศษ การชว่ยเหลอื

และแกปั้ญหาผูเ้รยีนลกัษณะพเิศษทีเ่หมาะสม คณุสมบตัแิละบทบาทของผูใ้หก้ารศกึษาแกผู่เ้รยีนลกัษณะพเิศษ 

 

22770 สารตัถะและวทิยวธิทีางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Vocational and Career Education 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอาชวีศกึษาและการงานอาชพี กลุม่อาชพีทีส่าํคัญในสงัคมไทย

และสงัคมโลก 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาหลกัสตูรการจัดการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมทาง

อาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชส้ถานประกอบการณ์ในการฝึกทกัษะอาชพีและการ

จัดการอาชพีเชงิธรุกจิ 

4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาหลักสตูรอาชวีศกึษาและการงานอาชพี และมทีกัษะในการออกแบบและ 

จัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาสือ่และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรยีนรู ้รวมทัง้การวดัและ

ประเมนิผลในการจัดการเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับกระบวนการวจัิยในดา้นการพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอนทาง

อาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

7. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการดําเนนิการพัฒนาการจัดการศกึษาวชิาอาชพีในทอ้งถิน่ของตน 

8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมรรถนะ มาตรฐาน และคณุลกัษณ์ทางอาชวีศกึษาและการงาน

อาชพี 

9. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์นวโนม้ของการจัดการเรยีนรูท้างอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 
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คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการพัฒนาหลักสตูร การจัดการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี กลุม่อาชพี 

สาํคัญในสงัคมไทยและสงัคมโลก แนวทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพีตามพลวตัของสงัคม การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลง่เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล กระบวนการวจัิยในดา้นการพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอน

ทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี การวางแผนการดําเนนิการพัฒนาการจัดการศกึษาวชิาอาชพีในทอ้งถิน่ของตน 

สมรรถนะ มาตรฐาน คณุลักษณ์ และการวเิคราะหแ์นวโนม้การจัดการเรยีนรูอ้าชวีศกึษาและการงานอาชพี 

 

22771 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ชิาอาชวีศกึษาและการงานอาชพี (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in Vocational and Career Education 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้นือ้หาเรือ่งการดํารงชวีติและครอบครัว การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็น

เทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือ่การทํางานและอาชพี 

2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบและจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ําหรับเนือ้หาสาระเรือ่ง การดํารงชวีติและ

ครอบครัว การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็นเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยี

เพือ่การทํางานและอาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาเนือ้หาสาระและการจัดประสบการณ์การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรือ่งการดํารงชวีติ

และครอบครัว การอาชพี การออกแบบชิน้งานทีเ่ป็นเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือ่การ

ทํางานและอาชพี 

 

23720 ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการบรหิารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Theories and Practices in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกับขอบขา่ยและพัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารบรหิารการศกึษาทีส่ําคญั และทฤษฎอีืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะห ์สงัเคราะหท์ฤษฎทีีเ่หมาะสมกบัการบรหิารการศกึษา 

 4. มคีวามรูค้วามสามารถในการนําทฤษฎกีารบรหิารการศกึษาและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไปประยุกตไ์ป

ใชใ้นการปฏบิัตภิารกจิทางการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความสําคญั ขอบขา่ย และพัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิาร และทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา 

แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารการศกึษาทีส่าํคญั ไดแ้ก ่ทฤษฎรีะบบ ทฤษฎอีงคก์าร พฤตกิรรมองคก์าร 

และการพัฒนาองคก์าร ภาวะผูนํ้า อํานาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ การตดัสนิใจสัง่การ การบรหิารความขัดแยง้ 

การจงูใจ การตดิตอ่สือ่สาร การบรหิารสมรรถนะทรัพยากรบคุคลในองคก์าร แนวคดิร่วมสมัยทางการบรหิาร 

นวตักรรมการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารการศกึษา ระบบการศกึษาและระบบการบรหิารการศกึษา

ไทย กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารและการจัดการศกึษา การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎตีะวนัตก

และตะวนัออกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการศกึษาเพือ่การปฏบิตัภิารกจิและพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
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24725 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Research and Statistics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวจัิยทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการวจัิยทางการศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูวจัิย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนโครงการวจัิย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิย 

 6. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนรายงานการวจัิยและประเมนิคณุภาพงานวจัิย 

คําอธบิายชุดวชิา 

 การกําหนดปัญหา วัตถปุระสงคข์องการวจัิย การคน้ควา้วรรณกรรมเพือ่การวจัิยทางการศกึษา การกําหนด

กรอบแนวคดิในการวจัิยและสมมตฐิานของการวจัิย ประเภทของการวจัิยทางการศกึษา การวางแผนการวจัิย  

การกําหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง การสรา้งเครือ่งมอืและเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวจัิย การใชส้ถติใินการวจัิย 

การเขยีนโครงการวจัิย การเขยีนรายงานการวจัิยและการประเมนิคณุภาพงานวจัิย 

 

24726 วธิวีทิยาการประเมนิทางการศกึษา (6 หนว่ยกติ)

 Educational Evaluation Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิ ทฤษฎกีารวดัและการประเมนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและแนวปฏบิตัใินการประเมนิสิง่ทีมุ่ง่ประเมนิใดๆ ทาง

การศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา การประเมนิความตอ้งการจําเป็น การประเมนิ

ความกา้วหนา้ และการประเมนิผลการดําเนนิงาน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบ วางแผนประเมนิ พัฒนาเครือ่งมอืเก็บรวบรวมขอ้มลู เลอืกใชส้ถติเิพือ่การ

วเิคราะหข์อ้มูล และเขยีนรายงานการประเมนิงานหรอืโครงการ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรหิารจัดการโครงการประเมนิ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิในการประเมนิทางการศกึษา จติวทิยาและสงัคมวทิยาเพือ่การประเมนิ พืน้ฐานเศรษฐศาสตร์

เพือ่การประเมนิ ทฤษฎกีารวดั การประเมนิและการตดัสนิใจ การวางแผนและออกแบบประเมนิ การพัฒนาตัวบง่ชี้

และเกณฑใ์นการประเมนิ การพัฒนาเครือ่งมอืและการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือ่การประเมนิ การเลอืกใชส้ถติเิพือ่ 

การประเมนิและการเขยีนรายงานการประเมนิ การประเมนิความตอ้งการจําเป็น การประเมนิความกา้วหนา้และ 

การประเมนิผลการดําเนนิโครงการ การประกนัคณุภาพการศกึษา แนวปฏบิตัใินการประเมนิสิง่ทีมุ่ง่ประเมนิใดๆ  

ทางการศกึษา และการบรหิารจัดการโครงการประเมนิ 
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24727 สมัมนาการประเมนิการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Educational Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวโนม้ของการประเมนิการศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถตดิตาม คน้ควา้ และวเิคราะหน์วตักรรม และแลกเปลีย่นความคดิเห็นใหม่ๆ  ของ 

การประเมนิทางการศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถกําหนดประเด็นการประเมนิ วางแผน และบรหิารจัดการประเมนิทางการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาคน้ควา้และแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึง่กนัและกนัเกีย่วกับแนวคดิและพัฒนาการของการประเมนิ 

การศกึษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และแนวโนม้ของการประเมนิการศกึษา การวางแผน การบรหิารและการจัดการใน

การประเมนิ การประเมนิความตอ้งการจําเป็น การประเมนิตนเอง ทัง้ในระดบับคุคลและหน่วยงาน การประเมนิ

หลกัสตูรและการสอน การประเมนิผูเ้รยีน การประเมนินโยบาย และแผนงาน การประเมนิโครงการ การประเมนิ

องคก์รและบคุลากร การประกันคณุภาพการศกึษา การประเมนิผลผลติและผลกระทบ การวเิคราะหข์อ้มูล และ 

การใชผ้ลการประเมนิ การวเิคราะหปั์ญหาและการประเมนิดา้นอืน่ๆ 

 

24728 การประเมนินโยบาย แผนงานและโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Evaluation of Policy, Program and Project 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดทํานโยบาย แผนงานและโครงการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการประเมนินโยบาย แผนงานและโครงการ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประเมนินโยบายแผนงานและโครงการ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการใชผ้ลการประเมนิเพือ่การประเมนินโยบาย  แผนงานและ

โครงการไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบันโยบาย แผนงานและโครงการ  การพัฒนานโยบาย แผนงานและโครงการ แนวคดิ

เกีย่วกบัการประเมนินโยบาย แผนงานและโครงการ กระบวนการประเมนิ อนัไดแ้ก ่การวเิคราะหน์โยบาย แผนงาน

และโครงการ การกําหนดจุดมุง่หมาย ตัวบง่ชี ้และเกณฑก์ารประเมนิ รูปแบบการประเมนิ การวางแผนเพือ่การประเมนิ 

การพัฒนาเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ การวเิคราะหข์อ้มูล และเสนอผลการประเมนิ การเขยีนรายงานการประเมนิ

และการนําผลการประเมนิไปใช ้การประเมนิความพรอ้มและความจําเป็น การประเมนิการนํานโยบาย แผนงานและ

โครงการไปใช ้การประเมนิผลการดําเนนิงาน และการประเมนิผลกระทบ 

 

24729 การประเมนิหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Evaluation of Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนการประเมนิหลกัสตูร 

 3. เพือ่ใหป้ระเมนิหลกัสตูรในลกัษณะตา่งๆ  

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิการสอน 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัหลักสตูรและการเรยีนการสอน การพัฒนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน  

การวางแผนหลกัสตูร แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูรและการเรยีนการสอน การวเิคราะหห์ลกัสตูร รูปแบบ 

การประเมนิหลักสตูร การวางแผนเพือ่การประเมนิหลักสตูร การกําหนดจดุมุง่หมาย ตวับง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการ

ประเมนิหลกัสตูร การพัฒนาเครือ่งมอืและการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมนิหลกัสตูร การวเิคราะหข์อ้มลูและ

นําเสนอผลการประเมนิ การเขยีนรายงานการประเมนิและการใชผ้ลการประเมนิ การประเมนิความเป็นไปไดข้อง

หลกัสตูร การประเมนิการนําหลกัสตูรไปใช ้การตดิตามผลและการประเมนิกระทบของหลักสตูร และการประกนั

คณุภาพหลกัสตูรและการสอน 

 

24730 การประเมนิองคก์รและบุคลากร 6(14-2-0-2) 

 Organization and Personnel Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับองคก์ร การบรหิารบคุลากร การประเมนิองคก์รและบคุลากร 

และแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิองคก์รและบคุลากร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนประเมนิ และดําเนนิการประเมนิองคก์รและบคุลากร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการประเมนิภาวะแวดลอ้มและความพรอ้มขององคก์ร  

การประเมนิความกา้วหนา้ขององคก์ร การประเมนิผลการดําเนนิงานตามภารกจิขององคก์ร  

การประกนัคณุภาพองคก์ร การวเิคราะหง์าน การประเมนิความตอ้งการบคุลากร การสรรหาและ 

การคดัเลอืกบคุลากร การประเมนิการปฏบิัตงิาน และการประเมนิศกัยภาพของบคุลากร 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถบรหิารจัดการและพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเพือ่การประเมนิ

องคก์รและบคุลากร 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความสามารถในการนําผลการประเมนิไปใชเ้พือ่พัฒนาองคก์รและบคุลากร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัองคก์ร การบรหิารบคุลากร การประเมนิองคก์รและบคุลากร ทฤษฎกีารประเมนิองคก์ร

และบคุลากร การวเิคราะหอ์งคก์ร การวเิคราะหง์าน การกําหนดจดุมุง่หมาย ตวับง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิองคก์ร

และบคุลากร การพัฒนาเครือ่งมอืและการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการประเมนิองคก์รและบคุลากร การนําเสนอขอ้มลู

ผลการประเมนิองคก์รและบคุลากร การประเมนิภาวะแวดลอ้มและความพรอ้มขององคก์ร การประเมนิความกา้วหนา้

และผลการดําเนนิงานตามภารกจิขององคก์ร การประกันคณุภาพองคก์ร การประเมนิความตอ้งการบคุลากร การสรรหา

และการคดัเลอืกบคุลากร การประเมนิความตอ้งการจําเป็นในการพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิตังิาน  

การประเมนิศักยภาพของบคุลากร การบรหิารจัดการและการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูเพือ่การประเมนิองคก์รและ

บคุลากร การใชผ้ลการประเมนิเพือ่พัฒนาองคก์รและบคุลากร 
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24794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การประเมนิการศกึษา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Educational Evaluation) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้ทีกัษะในการนําแนวคดิ ทฤษฎแีละวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษาวเิคราะห ์

คน้ควา้หรอืวจัิยทางการประเมนิการศกึษาในหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาสาํหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืวจัิย การเขยีนโครงการ การวเิคราะห ์วรรณกรรมที่

เกีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานผลการศกึษา

คน้ควา้หรอืวจัิย 

 

24795 วทิยานพินธ ์(การประเมนิการศกึษา)  (12  หนว่ยกติ) 

 Thesis (Educational Evaluation) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

 6. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 7. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 8. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 9. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 

24796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการประเมนิการศกึษา (6 หนว่ยกติ)

 Graduate Professional Experience in Educational Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2. เพือ่พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และมเีจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีประเมนิการศกึษา 

 3. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพีการประเมนิการศกึษา 

 4. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5. เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในฐานะผูนํ้าทางดา้นการประเมนิการศกึษา 

 6. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหแ์ละการจัดองคก์าร การประยุกตใ์ชเ้ทคนคิการประเมนิการศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้ี

บคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสรา้งเสรมิและการพัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิ

มนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางดา้นประเมนิ

การศกึษา รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 

25711 แนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ)

 Concepts of Guidance and Theories in Psychological Counseling  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา   

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําแนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาไปใชใ้นการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา แนวคดิทางการแนะแนว 

ทฤษฎกีารปรกึษาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การปรกึษา

ครอบครัว การปรกึษารายบคุคล การปรกึษากลุม่ และทักษะการปรกึษาแบบจลุภาค 

 

25711  หลกัการทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยา  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Guidance & Theory in Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยาเพือ่การแนะแนว พฤตกิรรมมนุษย ์การบรหิารและ 

การจัดการระบบการแนะแนว 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําหลักการทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาไปใชใ้นการแนะแนวและ 

  การปรกึษาได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาเพือ่การแนะแนวและการปรกึษา พฤตกิรรมมนุษย ์และจติวทิยาเพือ่

การแนะแนว คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาวชิาชพีการแนะแนว ทฤษฎกีารใหคํ้าปรกึษาเชงิจติวทิยากลุม่มนุษยนยิม 

กลุม่ปัญญานยิม และกลุม่พฤตกิรรมนยิม ทักษะการปรกึษาแบบจลุภาค การปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็นรายบคุคล  

การปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็นกลุม่ และการเปรยีบเทยีบทฤษฎ ีการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25712 การวจิยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ)

 Research in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจระเบยีบวธิกีารวจัิย และการวจัิยประเภทตา่งๆ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถประเมนิคณุภาพงานวจัิยดา้นการแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยาได ้

 3. เพือ่ใหม้จีรรยาบรรณของนักวจัิย และสามารถทําการวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา

ไดต้ามมาตรฐานทางวชิาการ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิกีารวจัิยทางการศกึษา การคน้ควา้วรรณกรรมเพือ่การวจัิยทางการศกึษา การวางแผนการวจัิย

และการรวบรวมขอ้มลู ระเบยีบวธิทีางสถติเิพือ่การวจัิย การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิยเชงิคณุภาพ 

จรรยาบรรณของนักวจัิย แนวคดิเกีย่วกบัการวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจัิยเกีย่วกบั

การศกึษาและรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบคุคล การวจัิยเกีย่วกับบรกิารสนเทศ การวจัิยเกีย่วกับบรกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การวจัิยเกีย่วกับการบรกิารจัดวางตวับคุคล การวจัิยเกีย่วกบัการบรกิารตดิตามและประเมนิผลการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจัิยเกีย่วกบัเครือ่งมอืและกจิกรรมสาํหรับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  

และการวจัิยเกีย่วกับการบรหิาร การบรกิาร และวชิาการดา้นงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
 

25713 การสมัมนาทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถตดิตาม ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วพิากษ์ และสงัเคราะหปั์ญหาทางสงัคม การศกึษา  

 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา จากสภาพปัจจบุนัและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. เพือ่ใหส้ามารถเพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันวตักรรมและแนวคดิใหม่ๆ  ตลอดจนแนวโนม้

ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

3. เพือ่ใหส้ามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรอืแกปั้ญหาและสามารถหาองคค์วามรูใ้หม ่

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การตดิตาม ศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์วพิากษ์ และสงัเคราะหปั์ญหาตา่งๆ ทางสงัคม การศกึษา การแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยาจากสภาพปัจจบุนั และวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง นวตักรรมและแนวคดิใหม่ๆ  ตลอดจน

แนวโนม้ทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การกําหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรอืแกปั้ญหา และ

สามารถหาองคค์วามรูใ้หมท่างการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25714 การพฒันาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูเ้กีย่วกับการพัฒนาเครือ่งมอืแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไป

ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูเ้กีย่วกับการพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไป

ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 

คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการเบือ้งตน้และแนวคดิในการพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครือ่งมอืมาตรฐานดา้นการศกึษา เครือ่งมอืมาตรฐานดา้นอาชพี เครือ่งมอื

มาตรฐานดา้นสว่นตัวและสงัคม เครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีส่ามารถสรา้งขึน้ใชไ้ดเ้อง

และหลกัการสรา้ง การพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา กจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  

ดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี และดา้นสว่นตวัและสงัคม นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรม

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การหาประสทิธภิาพ การประเมนิคณุภาพ วธิกีารใชแ้ละการรายงานผลการใช ้

เครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีไ่ดพั้ฒนาขึน้ 

 

25715 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในองคก์ร (6 หนว่ยกติ)

 Guidance and Counseling in Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับการแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัและแนวการใหบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประชาสมัพันธแ์ละประสานงานเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร 

 4. เพือ่ใหส้ามารถนําหลักการใหบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาไปสูก่ารปฏบิตัแิละสามารถพัฒนางาน

แนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและความสาํคญัเกีย่วกับการแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร จติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับการแนะแนว

และการปรกึษาในองคก์ร แนวการจัดและบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร พฤตกิรรมบคุคลในองคก์ร

กับการแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร บรกิารแนะแนวและการปรกึษาทีค่วรจัดใหก้ับบคุลากรในองคก์ร การใหบ้รกิาร

ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูในองคก์ร การใหบ้รกิารสนเทศในองคก์ร การใหบ้รกิารปรกึษาในองคก์ร การใหบ้รกิารจัด

วางตัวบคุคลในองคก์ร การใหบ้รกิารตดิตามและประเมนิผลในองคก์ร การประชาสมัพันธแ์ละประสานงานเพือ่การ

แนะแนวและการปรกึษาในองคก์รการนําผลการวจัิยมาใชก้ับงานแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร ปัญหา อปุสรรค 

และแนวทางแกไ้ขเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร และการพัฒนางานแนะแนวและการปรกึษาใน

องคก์ร 
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25794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Guidance and Psychological Counseling) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้ทีกัษะในการนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีไ่ดจ้ากการศกึษาชดุวชิาตา่งๆ และประสบการณ์ที่

เกีย่วขอ้ง มาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิยทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ในหัวขอ้ทีเ่ป็น

ประเด็นสําคญัตอ่การพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และ/หรอืหวัขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาสําหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิยทีเ่ป็นประเด็นสําคัญตอ่การพัฒนาการแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา และ/หรอืหวัขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ การเขยีนโครงการ การสงัเคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู และการนําเสนอการศกึษาคน้ควา้อสิระหรอืการวจัิย 

 

25795 วทิยานพินธ ์(การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Guidance and Psychological Counseling) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

 6. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 7. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 8. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 9. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่

 

25796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่สรา้งเสรมิใหม้บีคุลกิภาพของการเป็นนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาทีด่ ี

 2. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 3. เพือ่พัฒนาทักษะในการใหบ้รกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 4. เพือ่สง่เสรมิใหม้แีนวคดิในการพัฒนาวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 5. เพือ่พัฒนาใหต้ระหนักในการนําเจตคต ิจรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีของนักแนะแนวไปใชใ้น

วชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 วสิยัทัศน์ของนักแนะแนว การวเิคราะหแ์ละการจัดศนูยแ์นะแนว การบรหิารงานแนะแนว การพัฒนาตนเอง 

ใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิ

มนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ ทักษะการใหบ้รกิารปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็น

รายบคุคลและเป็นกลุม่การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี การสง่เสรมิเจตคต ิจรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี

ในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 

26707 ปรชัญาและหลกัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิ หลกัการ ปรัชญา ความเชือ่ ตลอดจนทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 2. สามารถวเิคราะหว์วิัฒนาการของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย และเขา้ใจใน

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 3. สามารถวเิคราะหแ์ละคดักรองขม้ลูจากบรบิททางสงัคม ความเชือ่ทีม่ผีลเกีย่วกับการพัฒนาประเทศ

ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม เพือ่สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิ และความเชือ่เกีย่วกบัการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั และการศกึษา

ทางเลอืกของไทยและตา่งประเทศ หลกัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย พัฒนาการของ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัของไทยและตา่งประเทศ  

 แนวคดิการจัดการศกึษาในประเทศไทย ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยกับการพัฒนาเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 

วฒันธรรม การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยกับการพัฒนาประเทศ  การวเิคราะหเ์พือ่การประยุกตใ์ช ้

ปรัชญาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 

26708 การวจิยัเพือ่พฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ)

 Research for Nonformal and Informal Education Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ การวจัิยประเภทตา่งๆ และประยุกตใ์ชก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยัเพือ่พัฒนาและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

 2. สามารถวางแผนออกแบบการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 3. สามารถดําเนนิการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 4. สามารถนําผลการวจัิยไปใชใ้นการพัฒนางานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับสถติแิละการวจัิย การวจัิยทางสงัคมศาสตร ์การวจัิยทางการศกึษา การพัฒนาโครงการวจัิย 

การวเิคราะหโ์ครงการวจัิย แผนและแนวคดิการวจัิยทีเ่หมาะสมกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิมนุษยวทิยา การวจัิยเชงิปฏบิัต ิการวจัิยเชงิพัฒนา กรณีศกึษาการวจัิยและพัฒนา

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การดําเนนิการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

การประยกุตใ์ชก้ารวจัิยทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่พัฒนาและสง่เสรมิการเรยีนรู ้

ตลอดชวีติและสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

 

26709 สมัมนาการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Seminars on Nonformal and Informal Education Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาสาระ หลกัการและทฤษฎทีีส่ําคัญเกีย่วกบัการบรหิารจัดการการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั 

 2. สามารถประยกุตห์ลกัการ แนวคดิในการบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยั ศกึษา คน้ควา้ พัฒนาทางวชิาการหรอืการปฏบิตัทิางวชิาชพีโดยการ บรูณาการความรู ้

เดมิและความรูปั้จจบุนัอย่างสรา้งสรรคด์ว้ยความรับผดิชอบและร่วมมอืกบัผูอ้ ืน่เพือ่แกไ้ขปัญหา

ตา่งๆ โดยแสดงความเป็นผูนํ้าไดอ้ยา่งเหมาะสม ยดึมั่นตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม 

 3. สามารถบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัใหส้อดคลอ้งกบับรบิทดว้ย 

การวเิคราะหข์อ้มลูอย่างรอบคอบ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ

เหมาะกบักลุม่บคุคลตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบการศกึษาตามอธัยาศยั การวางแผนจลุภาค การวเิคราะห์

สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รยีนและชมุชนบนพืน้ฐานหลกัการ ทฤษฎแีละการวจัิย การศกึษาคน้ควา้  

การพัฒนาการบรหิารจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การพัฒนาโครงการการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศัย การวเิคราะหแ์ผน การวเิคราะหโ์ครงการ การพัฒนาความคดิใหม่ๆ จากการบรูณาการ

ความคดิเดมิและความคดิปัจจุบนั การบรหิารงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การนเิทศ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การตดิตามและประเมนิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยั การตดิตามและประเมนิโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 การมภีาวะผูนํ้า การสง่เสรมิการปฏบิตัติามหลกัคณุธรรม จรยิธรรมในการทํางานและการสมัพันธช์มุชน 

การมคีวามรับผดิชอบและร่วมมอืกับผูอ้ ืน่และการประกนัคณุภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 
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26710 การเรยีนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาสือ่การศกึษานอกระบบและ (6 หนว่ยกติ)

 การศกึษาตามอธัยาศยั 

 Instruction, Training, Media Development in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาหลักสตูรการศกึษานอกระบบ 

 2. สามารถวเิคราะห ์วางแผนการเรยีนการสอน การฝึกอบรม และพัฒนาสือ่สําหรับงานการศกึษานอกระบบ 

 3. สามารถวเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชแ้นวคดิ หลกัการการศกึษานอกระบบเพือ่พัฒนาหลกัสตูรการเรยีน

การสอน การฝึกอบรม และการใชส้ือ่ในงานการศกึษานอกระบบ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการพัฒนาหลกัสตูรการศกึษานอกระบบ หลกัสตูรทอ้งถิน่ หลกัการ ทฤษฎแีละจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการเรยีนการสอนการศกึษานอกระบบ การเรยีนการสอนผูใ้หญ ่หลกัการ แนวคดิ เทคนคิการจัดและบรหิาร 

การฝึกอบรม กลุม่สมัพันธ ์หลักการพัฒนาและประยุกตใ์ชส้ือ่การศกึษานอกระบบ และแหลง่การเรยีนรูภ้มูปัิญญา

ทอ้งถิน่ 

 

26711 สมัมนาปัญหาและประเด็นในการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Seminars on Current Problems and Issues in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถตดิตาม วเิคราะหส์ภาพปัญหาในปัจจุบนัทีเ่กีย่วกบังานการศกึษานอกระบบ บนหลักการ

และทฤษฎทีีส่าํคญัในเนือ้หาวชิาอยา่งเป็นระบบและทนัสมัย 

 2. สามารถประยกุตแ์นวคดิ หลักการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยในการตดิตาม

และวเิคราะหส์ภาพปัจจบุนัและแนวโนม้ของงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 3. สามารถสบืคน้ รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ ศกึษาวเิคราะหแ์ละสรุปประเด็นตา่งๆเพือ่นํามา

แลกเปลีย่นความคดิเห็น นําเสนอประเด็น และความรูใ้นการพัฒนาและเสนอแนวทางเพือ่กําหนด

แนวโนม้ของสภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จากบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ปัญหาและประเด็นในการศกึษานอกระบบ หลักการและกระบวนการในการวเิคราะหปั์ญหาและประเด็น

ตา่งๆ กลุม่ทางสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ และวฒันธรรมทีม่ผีลตอ่การจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยั ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบตา่งๆ ปัญหาและประเด็นในการสาํรวจกลุม่เป้าหมาย ความตอ้งการ

และสภาพปัญหาของกลุม่เป้าหมาย การพัฒนาหลกัสตูรทอ้งถิน่ การพัฒนาสือ่ การจัดหาทรัพยากร การบรหิาร

ควบคมุตดิตาม การดําเนนิงาน การประเมนิผลการดําเนนิงาน การประสานสมัพันธใ์นการดําเนนิงานและการจัดสรร

ทรัพยากร 
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26712 สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ)

 Research Seminars in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถตดิตาม วเิคราะหส์ภาพปัจจุบนัและประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการวจัิยการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศัย 

 2. ประยกุตแ์นวคดิหลักการในการวเิคราะหง์านวจัิยและสามารถออกแบบงานวจัิย 

 3. แลกเปลีย่นความคดิเห็นและความรูใ้นการวจัิยเกีย่วกับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะหแ์ละวพิากษ์งานวจัิย แนวคดิ รูปแบบ  เคา้โครง การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูล ผลการวจัิย 

และความเป็นไปไดใ้นการประยกุตใ์ชผ้ลงานของงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบตา่งๆของการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศัย การรูจั้กวางแผนการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 

26794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Nonformal and Informal Education) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหนั้กศกึษามทีักษะในการนําแนวคดิทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษา

วเิคราะห ์คน้ควา้หรอืวจัิย ปัญหาทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นหรอื

ปัญหาสาํคัญ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกศกึษาคน้ควา้อยา่งมรีะบบในหัวขอ้ใดหัวขอ้หนึง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย เพือ่พัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั โดยใหนั้กศกึษาทําการศกึษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองภายใตคํ้าแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษา แลว้นําเสนอผลงานตอ่คณะกรรมการการศกึษาคน้ควา้

อสิระในรูปของบทความและรายงาน 

 

26795 วทิยานพินธ ์(การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Nonformal and Informal Education) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

 6. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 7. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 8. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 9. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร ่
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและการวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การ

เขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่

 

26796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 Graduate Professional Experience in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิทีไ่ดรั้บจากการถา่ยทอด โดยระบบการสอนทางไกล 

 2. พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม มทีศันคตทิีด่ตีอ่การประกอบอาชพีการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย 

 3. สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพีการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั 

 4. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการทํางานเป็นหมู่คณะ 

 5. พัฒนาทกัษะแกปั้ญหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในฐานะผูนํ้าทางดา้นการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศัย 

 6. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหป์ระเด็นสาํคัญของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิาร  

การแลกเปลีย่นทัศนะและประสบการณ์สนามในการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั  

การวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบ การวางแผน การจัดกจิกรรมการพัฒนา การบรหิาร การควบคมุ การนเิทศ ตดิตามผล 

การวดัและประเมนิผลการศกึษานอกระบบ การพัฒนาบคุลกิภาพและเจตคตใิหเ้หมาะสมตอ่การเป็นนักการศกึษา

นอกระบบ การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานเป็นหมูค่ณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหา

ทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีที่

เหมาะสมสําหรับนักการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัการศกึษาดงูาน 

 

27702 การวจิยัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ)

 Research in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิและทฤษฎดีา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาที่

สนใจสําหรับการวจัิย 

 2. เพือ่ใหกํ้าหนดปัญหาการวจัิยและรายละเอยีดของปัญหาทางการวจัิย 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามรถออกแบบการวจัิย พัฒนาเครือ่งมอืการวจัิยอย่างมคีณุภาพ และดําเนนิการวจัิย

ดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจัิย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถเผยแพร่และประยกุตง์านวจัิยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวจัิยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ปัญหาการวจัิย วรรณกรรมการออกแบบการวจัิยซึง่

ครอบคลมุประชากรและกลุม่ตัวอย่าง การรวบรวมขอ้มลู การพัฒนาและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืการวจัิย สถติิ

เพือ่การวจัิย การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง และการวจัิยเชงิคณุภาพและการประเมนิโครงการวจัิยทาง

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การวจัิยดา้นการจัดระบบและการออกแบบทางการศกึษา การวจัิยดา้นพฤตกิรรม

และวธิกีารทางการศกึษา การวจัิยดา้นสือ่สารการศกึษา การวจัิยดา้นสภาพแวดลอ้มและการจัดการทางการศกึษา 

และการวจัิยดา้นการประเมนิทางการศกึษา และการเผยแพร่และการประยุกตง์านวจัิยเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา 

 

27703 การจดัระบบทางการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Systems Approach in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของระบบและการจัดระบบทางการศกึษา และขัน้ตอนการจัด 

ระบบทางการศกึษาครอบคลมุการวเิคราะห ์การสงัเคราะหส์รา้งแบบจําลอง และทดสอบระบบ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดระบบในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน อธัยาศัย และ

สงัคมขา่วสาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดระบบสือ่สารการศกึษาและการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบทางการศกึษาได ้

 5. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบระบบการเรยีนการสอน และระบบการฝึกอบรม และออกแบบศนูยค์วามรู ้

และทรัพยากรทางการศกึษาได ้

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการบรหิารและควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพร่ระบบทาง

การศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบและการจัดระบบ การวเิคราะหร์ะบบทางการศกึษา การสงัเคราะหร์ะบบทางการศกึษา การสรา้ง

แบบจําลองระบบทางการศกึษา การทดสอบระบบทางการศกึษา การจัดระบบการศกึษาในระบบโรงเรยีน การจัด 

ระบบการศกึษานอกระบบโรงเรยีน การจัดระบบการศกึษาอธัยาศยั และการจัดระบบทางการศกึษายคุสงัคมขา่วสาร 

การออกแบบระบบการเรยีนการสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรม การออกแบบศนูยค์วามรูแ้ละทรัพยากร

ทางการศกึษา การจัดระบบสือ่การศกึษา และการจัดระบบการใชส้ือ่การศกึษา รายกรณีการจัดระบบทางการศกึษา 

การบรหิารและการควบคมุระบบทางการศกึษา และการเผยแพร่ระบบทางการศกึษา 

 

27704 สมัมนาทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Educational Technology and Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการสมัมนาทางวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สาร 

ทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละผลการวจัิยขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 3. เพือ่ใหร้วบรวมวรรณกรรมทีเ่กีย่วกับขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่นําสูก่ารวจัิย 

 4. เพือ่ใหจั้ดสมัมนาทางวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การสมัมนาวชิาการทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา สมัมนาทฤษฎแีละผลการวจัิยดา้นการจัดระบบ

และออกแบบระบบการศกึษา ดา้นพฤตกิรรมทางการศกึษา ดา้นวธิกีารทางการศกึษา ดา้นสือ่สารทางการศกึษา

สาํหรับผูเ้รยีน สือ่สําหรับผูบ้กพร่อง สือ่สําหรับผูพ้กิาร สือ่สําหรับผูช้ายชอบ และสือ่สาํหรับผูต้อ้งขงั ดา้นการจัด

สภาพแวดลอ้มทางการศกึษา ดา้นการจัดการทางการศกึษา และดา้นการประเมนิทางการศกึษา 

 

27705 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication in Human Resource Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์และพัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรยีน ฝึกอบรม การจัดการความรูแ้ละสภาพแวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นแหลง่วทิยบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการศกึษาทางไกล  

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการนําญาณวทิยามาใชใ้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามวถิไีทย 

 6. เพือ่ใหย้กตวัอย่างของการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์พัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา

กบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรยีน ฝึกอบรม และสภาพแวดลอ้ม การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใ์นยคุสงัคมขา่วสารและสงัคมเรยีนรู ้แหลง่วทิยาการเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยี

สารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การศกึษาทางไกลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ญาณวทิยากบัการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามวถิไีทย กรณีศกึษาการประยุกตเ์ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา

กบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 

27706 เทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Technology and Communication and Training 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิของเทคโนโลยกีารสอนและสือ่สารการสอน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่โสตทัศนเ์พือ่การสอน สือ่มวลชนเพือ่การสอน สือ่อเิล็กทรอนกิส์

และโทรคมนาคมเพือ่การสอน และชดุการเรยีน 

 4. เพือ่พัฒนานวตักรรมดา้นสือ่การสอนในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยั 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิของเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม 
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 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรมและเลอืกใชว้ธิกีารและสือ่ 

ไดเ้หมาะสม 

 7. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิเทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม 

 8. เพือ่ใหต้ระหนักถงึคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารสอนและสือ่สารการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละทฤษฎกีารสอน ระบบ 

การสอนร่วมสมัย สือ่โสตทศัน ์สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม ชดุการเรยีน นวตักรรมสือ่การสอน 

ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และตามอธัยาศยั แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม การจัด 

ระบบและออกแบบการฝึกอบรม วธิกีารและสือ่สารการฝึกอบรม ศนูยก์ารฝึกอบรม การประเมนิเทคโนโลยแีละ

สือ่สารการสอนและการฝึกอบรม และคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

 

27707 การจดัการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ  การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบคุลากร การอํานวยการ 

การสือ่สาร การประสานงาน การควบคมุ การจัดสรรทรัพยากร การประเมนิ  และตดิตามผล และ 

การรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึแนวโนม้การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา ระบบมติกิารจัดการงานเทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา การวางแผนการจัดการ การจัดหน่วยงาน การจัดบคุลากร การอํานวยการ การสือ่สาร การประสานงาน 

การควบคมุ การจัดสรรทรัพยากร การประเมนิและตดิตามผล การรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา กรณีตวัอย่างการจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาระดับทอ้งถิน่ ระดับชาต ิระดับนานาชาต ิ

และแนวโนม้การจัดการงานเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 

27708 สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมทางการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Electronic and Tele-communication Media in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสงัคมยคุสารสนเทศ การสือ่สารอเิล็กทรอนกิส ์ และโทรคมนาคม

การศกึษา และประเภทของการสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตส์ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษาในโรงเรยีน 

การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 สงัคมยคุสารสนเทศกับการศกึษา การสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมกับการศกึษา โลกดจิติัล

กบัการศกึษา เทคโนโลยคีอมพวิเตอรก์ับการศกึษา การสือ่สารไรส้ายกับการศกึษา ประเภทของสือ่อเิล็กทรอนกิส์

เพือ่การศกึษา โทรทศันเ์พือ่การศกึษา วทิยุกระจายเสยีงเพือ่การศกึษา วทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา ไมโครเวฟ

และดาวเทยีมเพือ่การศกึษา การประยุกตส์ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา การใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิส์

และโทรคมนาคมเพือ่การศกึษาในระบบโรงเรยีน การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 

 

27794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Educational Technology and communication) 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะและประสบการณ์ดา้นการวจัิย และการคน้ควา้นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาที่

เหมาะสม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําผลงานวจัิยทางดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชป้ระโยชน ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาสาํหรับการวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะหว์รรณกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงานการวจัิย การวเิคราะหผ์ลงานการวจัิย  

การประยกุตผ์ลงานการวจัิยไปเป็นประโยชนท์างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา เนน้การคน้ควา้ในดา้นการพัฒนา

นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษาทีเ่หมาะสม 
 

27795 วทิยานพินธ ์(เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Educational Technology and communication) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 2. สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

 6. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 7. สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 8. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 9. สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์ การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์ การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่
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27796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Educational Technology and Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นสามัญทศันเ์กีย่วกับ การจัดประสบการณ์วชิาชพี

มหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพือ่พัฒนาใหม้บีคุลกิภาพ มนุษยสมัพันธ ์ทํางานเป็นทมี มภีาวะผูนํ้าทางเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาผลติสือ่สิง่พมิพเ์พือ่การศกึษา ผลติสือ่ภาพเพือ่การศกึษา ผลติสือ่เสยีงเพือ่

การศกึษา และผลติสือ่ภาพและเสยีงเพือ่การศกึษา 

 4. เพือ่ใหนั้กศกึษาจัดทําโครงการหน่วยจัดตัง้องคก์ร การจัดการองคก์ร และการพัฒนาบคุลากรทาง

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 5. เพือ่เพิม่คณุธรรมและจรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สามัญทศันเ์กีย่วกบัการจัดประสบการณ์วชิาชพีมหาบณัฑติเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การพัฒนา

บคุลกิภาพ มนุษยสมัพันธ ์การทํางานเป็นทมี ภาวะผูนํ้า และคณุธรรมสาํหรับนักเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

การผลติสือ่เสยีงเพือ่การศกึษา และการผลติสือ่ภาพและเสยีงเพือ่การศกึษา การจัดทําโครงการหน่วยงาน

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดตัง้องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา การจัดการองคก์รเทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษา และการพัฒนาบคุลากรทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 

29701 สมัมนาหลกัสูตรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Science Curriculum and Instruction  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับทฤษฎหีลกัสตูร ทฤษฎกีารสอน ทฤษฎทีางจติวทิยาและปัจจัยทีม่ี

ผลตอ่การพัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอน   

2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวทางการพัฒนาหลักสตูร การใชแ้ละการบรหิารหลักสตูร การนเิทศการเรยีน

การสอน การวเิคราะห ์ประเมนิและปรับปรงุการเรยีนการสอน 

3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลกัการพัฒนาหลักสตูรระดับชาต ิหลักสตูรระดับสถานศกึษา หลักสตูรกลุม่

วชิา หลักสตูรสาํหรับกลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ด ้

4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลกัการพัฒนาโครงการและกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน การแนะแนว และการบรกิาร

ชว่ยเหลอืผูเ้รยีนในการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

5. เพือ่ใหส้ามารถระบเุป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการ

สอนวทิยาศาสตรไ์ด ้

6. เพือ่ใหส้ามารถระบแุนวโนม้การพัฒนาและการวจัิยดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

ในอนาคตได ้

7. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหส์ภาพปัจจุบนัและปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรู ้

วทิยาศาสตร ์
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8. เพือ่ใหส้ามารถสบืคน้ตวัอยา่งกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพ ในการจัดการเรยีน 

การสอนวทิยาศาสตร ์

9. เพือ่ใหส้ามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูก้จิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูด้า้นการสอนวทิยาศาสตร ์

10.เพือ่ใหส้ามารถสงัเคราะหแ์ละนําเสนอกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสือ่การเรยีนรูด้า้นการสอนวทิยาศาสตร์

ทีม่คีณุภาพ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎหีลักสตูร หลักการ และแนวทางการพัฒนาหลักสตูร การใชแ้ละการบรหิารหลักสตูร นเิทศการเรยีน

การสอน การวเิคราะห ์ประเมนิ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสตูร หลกัสตูรระดบัชาต ิหลกัสตูรระดบัสถานศกึษา 

หลกัสตูรกลุม่วชิา หลกัสตูรสาํหรับกลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะ การพัฒนาโครงการ และกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน การแนะแนว 

และบรกิารชว่ยเหลอืผูเ้รยีน เป้าหมาย ลักษณะเฉพาะ แนวโนม้และการวจัิยในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีน

การสอนวทิยาศาสตร ์กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวโนม้ของการพัฒนา 

การเรยีนการสอนและสือ่การเรยีนการสอนทางดา้นวทิยาศาสตร ์

 

29702 หลกัการและทฤษฎกีารศกึษาเกีย่วกบัวชิาชพีครู (6 หนว่ยกติ)

 Principles and Theories of Education for Teaching Profession 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา และบรบิททางการศกึษา 

2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับจติวทิยาการศกึษา และจติวทิยาพัฒนาการ 

3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับระบบการจัดการศกึษาของไทยและตา่งประเทศ วสิยัทศัน์และ

แผนพัฒนาการศกึษา และการประกนัคณุภาพการศกึษา 

4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับความสาํคัญของวชิาชพีครู และพัฒนาการวชิาชพีครู 

5. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายเกีย่วกับบทบาทหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู และความเป็นครูและเจตคต ิ

ตอ่วชิาชพีครู 

6. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่การสือ่ความหมายในการเรยีนการสอนและ 

การสบืคน้ความรูไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

7. เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารและแสวงหาความรู ้

8. เพือ่ใหอ้ธบิายหลักการจัดการศกึษาทีต่อบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และผูเ้รยีนทีม่ี

ลกัษณะพเิศษ 

 คําอธบิายชุดวชิา   

 ปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎกีารศกึษา บรบิททางการศกึษา จติวทิยาการศกึษา จติวทิยาพัฒนาการ ระบบ

การจัดการศกึษาของไทยและตา่งประเทศ วสิยัทศันแ์ละแผนพัฒนาการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา ความสาํคญั

ของวชิาชพีครู พัฒนาการวชิาชพีครู บทบาทหนา้ที ่ภาระงาน วถิชีวีติครู ความเป็นครูและเจตคตติอ่วชิาชพีครู การใช ้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่การสือ่ความหมายในการเรยีนการสอนและการสบืคน้ความรู ้การใชน้วัตกรรมและ

เทคโนโลยเีพือ่การสือ่สารและแสวงหาความรู ้หลกัการจัดการศกึษาทีต่อบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และ

ผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะพเิศษ 
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29703 สารตัถะวทิยวธิแีละธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายประวตั ิปรัชญา วฒันธรรมทางวทิยาศาสตร ์ธรรมชาตแิละบทบาทของ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพัฒนาหลักสตูรวทิยาศาสตร ์แนวคดิเกีย่วกบัเป้าหมาย และ

ลกัษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การเลอืกใชส้ือ่และแหลง่เรยีนรู ้

การวดัและประเมนิผลการเรยีน การสอนวทิยาศาสตรท์ีเ่หมาะสมกับผูเ้รยีนในระดับตา่งๆ รวมถงึ

แนวโนม้การพัฒนาหลกัสตูรวทิยาศาสตรแ์ละการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การวจัิยทาง

หลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นอนาคต 

 2. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการพัฒนา

ความรูว้ทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์สามารถเลอืกและใช ้

วธิสีอน เทคนคิการสอน ตลอดจนสือ่การสอนและแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ การจัดหอ้งปฏบิัตกิารทาง

วทิยาศาสตร ์การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตร์

ของผูเ้รยีน การวจัิยทางหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามตระหนักถงึความสาํคัญของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สงัคม ความสาํคญั

ของการพัฒนาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูม้จีติวทิยาศาสตร ์และเป็นพลเมอืงทีส่ามารถปรับตัวใหเ้หมาะสมกับ

ความเปลีย่นแปลงและความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ใหเ้ป็นพลเมอืงทีม่ี

คณุภาพ สามารถแกปั้ญหา และดํารงชวีติอยูใ่นสงัคมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมี

ความสขุ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประวตั ิปรัชญา วัฒนธรรมทางวทิยาศาสตร ์ธรรมชาตแิละบทบาทของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

การพัฒนาหลักสตูรวทิยาศาสตร ์เป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร ์การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

การเลอืกใชส้ือ่และแหลง่เรยีนรู ้และการวัดประเมนิผลการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรส์ําหรับผูเ้รยีนระดับตา่งๆ แนวโนม้

การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การวจัิยทางหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตรใ์นอนาคต การออกแบบหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ทีส่ง่เสรมิการพัฒนาความรู ้

วทิยาศาสตร ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์วธิสีอน เทคนคิการสอน สือ่การสอนและ

แหลง่เรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์การจัดหอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์การสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืในการวดัและ

ประเมนิผลการเรยีนการสอนทางวทิยาศาสตร ์การวจัิยทางหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

ความสาํคัญของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ตีอ่สงัคม 

 

29704  สือ่ นวตักรรม และการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in Science Learning 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิพืน้ฐานทางดา้นสือ่ เทคโนโลย ีนวัตกรรม สือ่อเิล็กทรอนกิส์

และโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สือ่โสตทศัน ์และการเรยีนการสอนผา่น

เครอืขา่ย ในการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการเลอืกใชว้ัสด ุอปุกรณ์ เครือ่งมอื กระบวนการ การใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอร ์การใชโ้ปรแกรมประยุกต ์เพือ่สรา้งและพัฒนานวตักรรมสือ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์
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3. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบ ผลติและใชช้ดุการเรยีน ชดุฝึกทกัษะกระบวนการ ชดุฝึกทักษะปฏบิตักิาร

ทดลอง จัดกจิกรรมทางวทิยาศาสตรใ์นและนอกหอ้งเรยีนในการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

4. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการสือ่ในการจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรด์ว้ยวธิสีอนแบบตา่งๆ 

5. เพือ่ใหส้ามารถจัดระบบแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

6. เพือ่ใหส้ามารถใชข้องเลน่และเกมในการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์

7. เพือ่ใหส้ามารถการจัดเก็บ ดแูลรักษาและซอ่มบํารุง สือ่วัสด ุอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์

8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทางดา้นการวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับสือ่และนวตักรรมดา้นการจัดการเรยีน 

การสอนวทิยาศาสตร ์

9. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์การสรา้ง

และการใชเ้ครือ่งมอืวดัความรูท้างวทิยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะการคดิ

ขัน้สงู ทักษะปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์

10. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวดัและประเมนิคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

ระดบัประเทศและสากล 

 

11. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเครือ่งมอืและนวตักรรมทางดา้นการวดัและประเมนิผลทาง 

การเรยีนวทิยาศาสตร ์

12. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเครือ่งมอืวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัการใชส้ือ่

และกจิกรรมการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัสือ่ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมทางการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การเลอืกใช ้

วสัด ุอปุกรณ์ เครือ่งมอื กระบวนการ การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์การใชโ้ปรแกรมประยุกต ์เพือ่สรา้งและพัฒนา

นวตักรรมสือ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร สือ่โสตทัศน ์การเรยีนการสอนผ่านเครอืขา่ย ชดุการเรยีน ชดุฝึกทักษะกระบวนการ ชดุฝึกทักษะปฏบิัตกิาร

ทดลอง สือ่กจิกรรมทางวทิยาศาสตรใ์นหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน การบรูณาการสือ่ในการจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

ดว้ยวธิสีอนแบบตา่งๆ การจัดระบบแหลง่เรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การใช ้

ของเลน่และเกมในการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การจัดเก็บ ดแูลรักษาและซอ่มบํารุง สือ่วสัด ุอปุกรณ์ทาง

วทิยาศาสตร ์การวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับสือ่และนวัตกรรมดา้นการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์แนวคดิเกีย่วกับ 

การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์การสรา้งและการใชเ้ครือ่งมอืวัดความรูท้างวทิยาศาสตร ์ทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทกัษะการคดิขัน้สงู ทักษะปฏบิัตกิารทางวทิยาศาสตร ์เจตคตทิางวทิยาศาสตร ์ 

การวดัและประเมนิคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรร์ะดบัประเทศและสากล เครือ่งมอืและนวตักรรม

ทางดา้นการวดัและประเมนิผลทางการเรยีนวทิยาศาสตร ์
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29705  การพฒันากจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์                      (6 หนว่ยกติ) 

 Developing Activities to Enhancing the Learning Experience in Science Education 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกับการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

สาํหรับผูเ้รยีน 

2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์จิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรจ์ากกรณีตวัอย่างทีกํ่าหนดให ้

3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายวธิกีารการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์ด ้

อยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 

4. เพือ่ใหส้ามารถแสดงผลงานการออกแบบและทดลองใชก้จิกรรมเสรมิประสบการณก์ารเรยีนรู ้

วทิยาศาสตรใ์หไ้ดผ้ลตามทีต่อ้งการ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรส์าํหรับผูเ้รยีนนอกเหนอื 

จากการจัดประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลกัสตูรปกต ิกจิกรรมทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามเกีย่วขอ้งกับการใช ้

ทรัพยากร แหลง่เรยีนรู ้และภมูปัิญญาในทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่การทําโครงงานวทิยาศาสตร ์การจัดทําชมรมวทิยาศาสตร ์

คา่ยวทิยาศาสตร ์การจัดทําสือ่และของเลน่ทางวทิยาศาสตร ์การฝึกกจิกรรมเสรมิทกัษะการใชอ้ปุกรณ์และ

เครือ่งมอืในหอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์การใชก้จิกรรมเสรมิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์การสรา้งและ

ใชส้ือ่เทคโนโลยสีารสนเทศในการเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และการจัดกจิกรรมในลกัษณะอืน่ๆ 

ตามความสนใจสําหรับสงัคมในอนาคต 

 

29706  การฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู 1                                                  (6 หนว่ยกติ) 

 Teacher Profession Practicum I  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผน 

การจัดการเรยีนรู ้การจัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การบรหิารจัดการชัน้เรยีน 

และงานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ ในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

2. เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิคณุลักษณ์ความเป็นครู

วทิยาศาสตร ์

3. เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. เพือ่สรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะและมนุษยสมัพันธ์

ในองคก์ร สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

5. เพือ่สรา้งเสรมิความสามารถดา้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธ์

ทีด่กีบัผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู่ 

6. เพือ่ปลกูฝังคณุลักษณะดา้นความรับผดิชอบตอ่หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย การรูจั้กปฏบิตัตินตาม

ระเบยีบขา้ราชการ และกฎระเบยีบของสถานศกึษาทีไ่ปฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู

7. เพือ่ปลกูฝังการมเีจตคตทิีด่ ีและตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครูซึง่เป็นวชิาชพีชัน้สงูและธํารงไว ้

ซึง่สถาบนัวชิาชพีศกึษาศาสตร ์
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลกัสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู ้

การจัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การบรหิารจัดการชัน้เรยีน งานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ ทีน่อกเหนอื 

จากการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม การสง่เสรมิคณุลกัษณ์ความเป็นครู

วทิยาศาสตร ์การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะและมนุษยสมัพันธใ์น

องคก์ร การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมในฐานะทีเ่ป็น

ครู และสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่

การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี การปลกูฝังคณุลักษณ์ดา้นความรับผดิชอบตอ่หนา้ที ่การปฏบิตัตินตาม

กฎระเบยีบขององคก์ร การมเีจตคตทิีด่แีละตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครู  

 

29707  การฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู 2     (6 หนว่ยกติ)

 Teacher Profession Practicum II  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผน 

การจัดการเรยีนรู ้การจัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การบรหิารจัดการชัน้เรยีน 

และงานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ ในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

2. เพือ่สง่เสรมิการพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิคณุลักษณ์ความเป็นครู

วทิยาศาสตร ์

3. เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. เพือ่สง่เสรมิการทําวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

5. เพือ่สรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะและมนุษยสมัพันธ์

ในองคก์ร สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

6. เพือ่สรา้งเสรมิความสามารถดา้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธ์

ทีด่กีบัผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่

7. เพือ่ปลกูฝังคณุลักษณะดา้นความรับผดิชอบตอ่หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย การรูจั้กปฏบิตัตินตาม

ระเบยีบขา้ราชการ และกฎระเบยีบของสถานศกึษาทีไ่ปฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู

8. เพือ่ปลกูฝังการมเีจตคตทิีด่ ีและตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครูซึง่เป็นวชิาชพีชัน้สงูและธํารงไว ้

ซึง่สถาบนัวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลกัสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู ้

การจัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การบรหิารจัดการชัน้เรยีน การวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่พัฒนาการเรยีน

การสอน งานในหนา้ทีค่รูอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากการจัดการเรยีนการสอน การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม 

การสง่เสรมิคณุลกัษณ์ความเป็นครูวทิยาศาสตร ์การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกัน

เป็นหมูค่ณะและมนุษยสมัพันธใ์นองคก์ร การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู การปรับตวัให ้

เขา้กบัสงัคมในฐานะทีเ่ป็นครู และสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับผูเ้รยีนและบคุลากรอืน่ๆ ในสถานศกึษา ผูป้กครองและ

ชมุชนทีส่ถานศกึษาตัง้อยู ่การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี การปลกูฝังคณุลักษณ์ดา้นความรับผดิชอบ

ตอ่หนา้ที ่การปฏบิัตตินตามกฎระเบยีบขององคก์ร การมเีจตคตทิีด่แีละตระหนักถงึคณุคา่ของวชิาชพีครู  
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29797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (วทิยาศาสตรศ์กึษา)   (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Science Education)  

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้ทีกัษะในการนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษา  

วเิคราะห ์และการวจัิยปัญหาทางการพัฒนาหลักสตูรและการสอนในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาสาํคญัตอ่การพัฒนา

การศกึษาและหรอืหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาสําหรับการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย การเสนอโครงการวจัิย การวเิคราะห์

วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําการวเิคราะหห์รอืวจัิย การเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอรายงาน

ผลการวเิคราะหห์รอืการรายงานผลการวจัิย 

29798  วทิยานพินธ ์(วทิยาศาสตรศ์กึษา)   (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Science Education)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.  สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์  

3.  สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์ 

4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

7.  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.  สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

  

29799 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติวทิยาศาสตรศ์กึษา (6 หนว่ยกติ)

 Graduate Professional Experience in Science Education  

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของครุุสภา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการศกึษาและระเบยีบขอ้บงัคบัทีจํ่าเป็นสําหรับครู จรรยาบรรณวชิาชพีครู และการพัฒนาวชิาชพีครู 

2. เพือ่เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการบรหิาร

จัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

3. เพือ่พัฒนาตนใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพี 
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4. เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าทางวชิาการและวชิาชพี 

5. เพือ่สง่เสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

6. เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของครุุสภา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา

และระเบยีบขอ้บงัคบัทีจํ่าเป็นสําหรับครู จรรยาบรรณวชิาชพีครู และการพัฒนาวชิาชพีครู การวเิคราะหห์ลกัสตูร

และการจัดประสบการณ์การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และการบรหิารจัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ การพัฒนา

ตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม และมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าทางวชิาการและ

วชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหา

ทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู  
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