
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มสธ. แหล่งการศึกษา
ตลอดชีวิต ไร้ขีดจำากัด

ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร
ม า

ธิ
ร
า
ช

ฝพส.สว.804



หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร



คำานำา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ 

การศกึษาทางไกล ตัง้แตปี่การศึกษา 2536 โดยใช้วิธกีารท่ีแตกตา่งจากการจดัการเรยีนการสอนในระดบั 

บัณฑิตศึกษาท่ัวไป ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกลได้รับการยอมรับว่า  

เป็นระบบท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้บุคลากรประจำาการได้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และสะดวก การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลจึง 

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

สาขาวชิาศึกษาศาสตร ์เปิดสอนหลกัสตูรบัณฑติศกึษา 3 ระดบั คอื ระดบัปรญิญาเอก เปิดสอน 

2 หลักสูตร คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

แขนงวชิาบรหิารการศกึษา ระดบัปรญิญาโท เปิดสอน 7 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

แขนงวชิาหลกัสตูรและการสอน หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาบรหิารการศกึษา หลกัสตูร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536) หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักสูตรศึกษาศาสตร 

มหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและ

ประเมินผลการศกึษา วชิาเอกการประเมินการศกึษา (ตัง้แตปี่การศกึษา 2544) และหลกัสตูรศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต วชิาเอกวทิยาศาสตรศ์กึษา (ตัง้แตปี่การศกึษา 2557) ระดบัประกาศนยีบัตรบัณฑติ เปิดสอน 

1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2550) หลกัสตูรดังกลา่ว สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ไดเ้ชิญผูท้รงคณุวุฒท้ัิงภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

มาร่วมดำาเนินการ อันทำาให้งานพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้สำาเร็จด้วยดี

จงึหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ หลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษาของสาขาวิชาศกึษาศาสตรจ์ะสามารถสนอง

ความตอ้งการของประเทศชาต ิและผูท่ี้ตอ้งการเพ่ิมพูนวิทยฐานะและแสวงหาความกา้วหนา้ทางวิชาการ

ในวิชาชีพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์)

ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ และ

ทักษะ ความชำานาญท่ีเอือ้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะศึกษาศาสตร ์

ซ่ึงมีสถานภาพเป็นวิชาชีพช้ันสูง จึงจำาเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการจัดการศึกษาท้ังใน 

ฐานะครู อาจารย์ นักบริหาร นักวิชาการ นักแนะแนว นักวัดผล และนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ 

การถา่ยทอดเนือ้หาสาระและประสบการณเ์ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ เพ่ือตอบสนองตอ่พัฒนาการ

ทางการศึกษา ความต้องการของบุคลากรประจำาการในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ

การศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช จึงไดเ้ปิดสอนหลกัสตูรระดบับัณฑติ

ศึกษาขึ้น

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ท่ีเปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) สำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ แขนงวิชาบรหิารการศกึษา (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) สำานกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ระดับปริญญาโท

หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชาหลกัสตูรและการสอน (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2556) 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอก 

การประเมินการศกึษา (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาให้ความเห็นชอบ 

แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี 9 

มีนาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาให้ความเห็นชอบแลว้เม่ือวันท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2554

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

2.	 วัตถุประสงค์
2.1	 วัตถปุระสงคท์ัว่ไป เพ่ือผลติและพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามรูค้วามสามารถ 

ในวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีความสามารถในการวิจัยและนำาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาวิชาการ วิชาชีพ 

การดำารงชีวิต การปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนการเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.2	 วัตถุประสงค์เฉพาะ
 	 	 v	ระดับปริญญาเอก

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต 

ดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    1) มีความรู้ความสามารถด้านค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา 

ในวิชาเอกได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

    2) มีความสามารถในการจัดระบบการเรียนรู้และเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง มีความ 

สามารถในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพ่ือให้คำาแนะนำาและถ่ายทอด 

ความรู้ทางการศึกษาได้

    3) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีได้อย่างเหมาะสมใน 

การพัฒนางานทางการศึกษา

    4) มีความสามารถในกลวิธีการสื่อสารความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางด้าน 

การศึกษาในวิชาเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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    5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านศึกษาศาสตร์

    6) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

		 	 	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 แขนงวิชาบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต 

ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีสมรรถนะดังนี้

    1) มีความร้คูวามสามารถในการประยกุต์ใช้แนวคิด ทฤษฎทีางการบรหิารการศกึษา

และศาสตรท่ี์เกีย่วข้องเพ่ือพัฒนาความร้ ูและการประกอบวิชาชีพในวิชาชีพการบรหิารการศกึษาไดอ้ย่าง

เหมาะสม

    2) มีความรู้ความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการ

บริหารการศึกษาได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

    3) มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ

สภาพแวดลอ้มในการบรหิารการศึกษา รวมท้ังสามารถใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมการบรหิารการศกึษา

อย่างมีประสิทธิภาพ

    4) มีคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณของผ้ปูระกอบวชิาชีพผ้บูรหิารทางการศกึษา 

และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม

   v	ระดับปริญญาโท

    แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้านหลักสูตร 

และการสอนให้มีสมรรถภาพ 4 ด้าน คือ ทักษะในการแสวงหาความรู้ ความเป็นมืออาชีพ ความเป็น

ผู้นำาในวิชาชีพ และความเป็นคนที่สมบูรณ์ โดยให้มีความสามารถดังต่อไปนี้

    1) วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีด้านหลักสูตรและการสอนที่เป็นสากล

    2)  แสวงหาความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนที่เป็นสากล 

เข้ากับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับบริบท 

ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

    3) ใช้กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการเชิงระบบในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา 

นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน

    4) ช้ีนำาความก้าวหน้าทางด้านหลักสูตรและการสอน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  

ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ที่ตนค้นพบแก่สมาชิกร่วมวิชาชีพ
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    แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการประเมินการศึกษาให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    1) มีความรู้ความสามารถด้านการประเมินการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

    2) มีความร้คูวามสามารถในการบรหิารและการจัดการเกีย่วกบัการประเมินการศกึษา

    3) มีความสามารถในการประยุกต์หลกัการประเมินการศกึษาไปใช้ในการพัฒนางาน

    4) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพการประเมิน

    5)  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของศาสตร์ด้านการประเมินการศึกษา

    แขนงวิชาการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวทิยา มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือผลติมหาบัณฑติ

ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    1)  มีจรยิธรรมและจรรยาวิชาชีพท่ีเหมาะสมสำาหรบัการเป็นนกัแนะแนวและผู้ให้การ 

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา

    2)  มีความรูท้ั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิต ิดา้นการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวทิยา 

และสาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน

    3)  มีความสามารถในการประยุกต์หลกัการ ความรู ้และประสบการณท์างการแนะแนว 

และการปรกึษาเชิงจติวทิยา ไปใช้ในการพัฒนางานแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยาในดา้นการบรหิาร 

บริการและวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    4)  มีความเป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาด้านการแนะแนวและ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีความรับผิดชอบทำางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

    5)  มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา อีกท้ังสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

    แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต

มหาบัณฑิตด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    1) มีความรูค้วามเข้าใจในงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ท้ังใน

เชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

    2) มีความรูแ้ละทักษะในการบรหิาร การจดัการ การวางแผน การจดักจิกรรม การสง่เสรมิ 

การเรียนรูต้ลอดจนสง่เสรมิให้ชุมชนมีสว่นรว่มในการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั
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    3) มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์หลักการการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้ในการจัดการศึกษาในชุมชนได้ สามารถประสานและทำางานกับชุมชนได้  

และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้

    4) มีทักษะในการวิจัยหรือการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือนำาไปพัฒนางาน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

    5) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ใน

การปฏิบัติงานและประสานงานได้เป็นอย่างดี

    6) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ ค้นคว้า และแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศได้ 

    แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตด้าน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    1) มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา

    2) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

    3) มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำาทางการบริหาร วิชาการ และบริการทาง

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

    4)  มีความสามารถในการสรา้งนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษารว่มสมัย

    5)  เพ่ือสรา้งนกัเทคโนโลยกีารศกึษาท่ีมีทักษะทางการคดิ มคีณุธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

    วชิาเอกวทิยาศาสตรศ์กึษา มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือผลติมหาบัณฑติดา้นวิทยาศาตรศ์กึษา

ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    1) วเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิและทฤษฎดีา้นหลกัสตูรและการสอนวิทยาศาสตร์

    2) แสวงหาความรู ้และบูรณาการองคค์วามรูด้า้นหลกัสตูรและการสอนวิทยาศาสตร์

เข้ากับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำาไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับบริบทด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

    3) ใช้กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการเชิงระบบในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา

นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์

    4) ช้ีนำาความก้าวหน้าทางด้านหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติตนเป็น 

แบบอย่าง ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ที่ค้นพบแก่สมาชิกร่วมวิชาชีพ
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   v	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

    ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี

    1) มีความรู้พ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพครู

    2) มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ จัดประสบการณ์ และ

กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน

    3) มีความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผล รวมท้ังวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน

    4) มีคุณลักษณะความเป็นครู มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

ต่างๆ เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็น 

เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการ 

ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1)  ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์ กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ กรรมการ

 4) ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์  วงศ์โสธร กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.สุนทร  สุนันท์ชัย กรรมการ

 7) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร ์ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์) 

 8) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พิณสุวรรณ์)
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4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์ ประธานกรรมการ

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ รองประธานกรรมการ

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์ กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี  แสงประทีปทอง กรรมการ

 6) รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หรดาล กรรมการ

 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ  บุญวัฒนะกุล กรรมการ

 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ กรรมการ

 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา กรรมการ

 10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พิณสุวรรณ์ เลขานุการ

 11) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นายสุเทพ  ศรีวรกุล)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร์เพ่ือทำาหน้าท่ีดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำาเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร ์ ประธานกรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์) 

 2) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  โตโพธิ์ไทย) 

 3) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  อนะมาน) 

 4) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์) 
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 5) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ณ นคร) 

 6) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ  ณ ระนอง) 

 7) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและ กรรมการ

  การศึกษาตามอัธยาศัย (รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธ์ุ  ศุภวรรณ) 

 8) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  ทวีกุลทรัพย์) 

 9) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  พรมจุ้ย) 

 10) ผู้แทนกรรมการประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร ์ กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา)

 11) ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  โตโพธิ์ไทย) 

 12) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

6.	คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
6.1	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

นฤมล  ตันธสุรเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยม), M.B.S. (Teaching 

  English as a Second Language),  

  Ed.D. (Adult and Continuing Education) 

  Texas Women’s University

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

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

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

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.2	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
	 แขนงวิชาบริหารการศึกษา

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

  ค.ด. (บริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  Ed.D. (Educational Administration) 

  Ohio University

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

  (Educational Administration), Ed.D.

  (Higher Education Administration)

  The University of Akron

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

  ค.ด. (บริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.3	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน	
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
ชนิดา  พิทักษ์สฤษดิ์, รองศาสตราจารย์  ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  การแนะแนว), M.Ed., Ed.S., Ph.D. 

  (Elementary Education, emphasized on  

  Early Childhood Education)

  The University of Akron
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วิชาเอกภาษาไทย
ธนรัชฏ์  ศิริสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์  ค.บ. (เกียรตินิยม), 

  ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  กศ.ด. (การวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ประสานมิตร

วิชาเอกสังคมศึกษา

ดรุณี  จำาปาทอง, อาจารย์ ดร.  ค.บ., สศ.ม. (สิ่งแวดล้อม), M.P.P. (Public  

  Policy) GRIPS, Ed.D. (Policy and 

  Practice) University of Sydney

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

  West Verginia University

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

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

  University of Colorado

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

  Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania

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

  ภาษาต่างประเทศ), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

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

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทรัพยากร),

  ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6.4	 	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการวัดและประเมินผล
	 การศึกษา	วิชาเอกการประเมินการศึกษา

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

  กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

รัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร. บธ.บ., ศศ.ม. (การวิจัยและประเมินผล

  การศึกษา), ค.ด. (การวัดและประเมินผล

  การศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศศิธร  บัวทอง, อาจารย์ ดร.  วท.บ., กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา),

  กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สังวรณ์  งัดกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การวัดผลการศึกษา),
  Ph.D. (Measurement and Quantitative  
  Methods) Michigan State University
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6.5		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		แขนงวิชาการแนะแนวและ
	 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

เจียรนัย  ทรงชัยกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., M.A., Ph.D. (Educational 

  Administration, Guidance and Counseling)

  University of Wisconsin-Madison 

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

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 

  วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  สศ.บ., กศ.ม. (สุขศึกษา), 

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

6.6	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและ 
	 การศึกษาตามอัธยาศัย
พร  ศรียมก, รองศาสตราจารย์ ดร.  ศศ.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),

  ค.ด. (การศึกษานอกโรงเรียน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วลัยวัชร  รอดชมภู, รองศาสตราจารย์ ดร.  B.Ed., M.Ed. (Education in Audio-visual),

  Ph.D. (Leaning Technology)

  New Mexico State University 

สมถวิล  วิจิตรวรรณา, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., กศ.ม. (วัดผลการศึกษา),

  ค.ด. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



13
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

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

  ค.ด. (การศึกษานอกโรงเรียน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

  (การศึกษาวิทยาศาสตร์),

  Ph.D. (Non-formal Education)

  Monash University

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

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

  ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

  มหาวิทยาลัยบูรพา 

สมัครสมร  ภักดีเทวา, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ),

  ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.8	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
จุฬารัตน์  ธรรมประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู, 

  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา)  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

  วิชาชีพครู, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ

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

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

  วิทยาศาสตร์), Ph.D. (Curriculum and

  Instruction-Science Education)

  University of Minnesota

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

  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), 

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

  Elementary Education),

  ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)    

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



15
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

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

  ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษ),  

  ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),

  ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

  Ed.D. (Educationl Administration)

  University of Wollongong 

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

  ค.ด. (บริหารการศึกษา)    

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),    

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

  กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  Elementary Education),

  ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 

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

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  Policy) GRIPS, Ed.D. (Policy and 

  Practice) University of Sydney

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

  วิชาชีพครู, ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ 

  เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

  ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา)

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

  ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), 

  กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

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

  วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทรัพยากร),

  ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

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

  Ed.D. (Educational Administration)

  Ohio University 

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

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

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

  ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

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

  ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),

  วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยบูรพา

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

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

  Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania

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

  ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  M.S.Ed. (Educational Administration), 

  Ed.D. (Higher Education Administration) 

  The University of Akron 

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

  Ph.D. (Measurement and Quantitative  

  Methods) Michigan State University

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

  ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  สศ.บ., กศ.ม. (สุขศึกษา), 

  กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ., วท.ม., Ed.D. 

  (Educational Administration)

  University of Northern Philippines

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

  ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),  

  Ph.D. (Non-formal Education) 

  Monash University

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

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

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

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)    

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

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

  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  และการแนะแนว), M.Ed., Ed.S., Ph.D. 

  (Elementary Education, emphasized on 

  Early Childhood Education)

  The University of Akron

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

  ภาษาต่างประเทศ), ค.ด. (หลักสูตรและ

  การสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผล),

  กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

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

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

  กศ.ด. (การวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ประสานมิตร

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

  Ph.D. (Curriculum and 

  Instruction-Science Education)

  University of Minnesota

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

  University of Colorado

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วย

งานอื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง เอกสารคัดสรร/

ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชาการสอน ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในเอกสาร 

คดัสรร/ประมวลสาระและแนวการศกึษาท่ีท่านได้ผลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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10.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 3 ระดับ คือ  

10.1	ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ

 ➤		หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 วิชาเอก คือ 

		 	 v	วิชาเอกหลักสูตรและการสอน  

   v	วิชาเอกการประเมินการศึกษา  

   v	วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

   v	วิชาเอกการศึกษานอกระบบ  

   v	วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

   v	วิชาเอกการศึกษาทางไกล

 ➤		หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา

10.2	ระดับปริญญาโท เปิดสอน 6 หลักสูตร คือ

 ➤		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย 

   6 วิชาเอก คือ

   v	วิชาเอกปฐมวัยศึกษา v	วิชาเอกสังคมศึกษา 

   v	วิชาเอกภาษาไทย v	วิชาเอกภาษาอังกฤษ

   v	วิชาเอกคณิตศาสตร์ v	วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 ➤	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอก 

   การประเมินการศึกษา

 ➤	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

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

   อัธยาศัย ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

		 	 v	วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

		 	 v	วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ➤	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 ➤		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

10.3	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ

 ➤ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

11.	 การรับรองหลักสูตร
สำานกังาน ก.พ. ไดร้บัรองคณุวฒุขิองผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ หลกัสตูร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แล้วโดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็น 

ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งท่ี ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับ

ตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

12.	 ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1) นกัศกึษาสามัญ หมายความว่า  บุคคลท่ีมหาวิทยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศกึษาโดยสมบูรณต์าม

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

2) นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลยัรบัเข้าเป็นนกัศกึษาตามเงือ่นไข

ของแตล่ะสาขาวชิา ซ่ึงเมือ่ผ่านการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแต่ละสาขาวิชาแลว้ จงึจะรบัเข้าเป็น

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร
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13.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
13.1	การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

   หลักสูตร แบบ 1.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำาหนด 

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม 

ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)  

และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองและเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น

หรือในระดับนานาชาติ

   หลกัสูตร  แบบ  2.1  นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนและสอบผา่นชดุวิชาตามท่ีกำาหนด  

3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม  

ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน

วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองและเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น

หรือในระดับนานาชาติ

13.2	การศกึษาตามหลกัสูตรระดบัปรญิญาโท มีระยะเวลาศกึษาไม่เกนิ 6 ปีการศกึษา นกัศกึษา 

ลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้นภาคการศึกษา 

ท่ีลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้ 3 ชุดวิชา ดังนั้น 

นักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรของตน 

ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หรือเลือกเรียนเพียง 1 ชุดวิชา 

ก็ได้ สำาหรับชุดวิชาท่ีเหลืออาจเรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการ 

เปิดสอนชุดวิชานั้นๆ

   หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชา 

ตามที่กำาหนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่าน 

การปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน  

เพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) สำาหรับการลงทะเบียนเรียน

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะทำาได้เม่ือสอบผ่าน 4 ชุดวิชา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  

และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 

ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
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   หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ีกำาหนด 

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(6 หน่วยกิต) สอบผ่านการนำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน

สำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  

(ไม่นับหน่วยกิต)

13.3	การศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน  

3 ปีการศึกษา นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (10 - 12 หน่วยกิต)  

ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ลงทะเบียน

ได้  3 ชุดวิชา ดังนั้น นักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว ้

ในหลักสูตรของตน ซ่ึงแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด หรือ 

เลือกเรียนเพียง 1 ชุดวิชาก็ได้ สำาหรับชุดวิชาที่เหลืออาจเรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้สอดคล้อง

กับแนวทางการเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ

13.4 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของหลักสูตร 

และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับน้ี ประกอบกับแนวทางการเปิดสอน 

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ท้ังนี้ ชุดวิชาท่ีลงทะเบียน 

ในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

13.5	การศึกษาตามหลักสูตรระดบัปรญิญาเอก นอกจากการศกึษาจากแนวการศกึษา ประมวล

รายชือ่เอกสารคดัสรร การสื่อสารผา่นเครือขา่ยอเิล็กทรอนิกส ์นักศกึษาจะตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเขม้ เพือ่

สง่งานและเสนอผลงาน และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยักำาหนด

13.6	การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตร นอกจากการศึกษา

จากสื่อการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำารายงาน

และส่งงานที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน 

เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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13.7 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์  

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำาบลบางพูด

   อำาเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 3567 หรือ 0 2504 8505 - 6

   โทรสาร 0 2503 3566 หรือ

   เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=5

13.8 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา  

การเปลีย่นคำานำาหนา้ช่ือ - ช่ือสกลุ การเปลีย่นท่ีอยู่ การขอตอ่อายุสถานภาพนกัศึกษา การลาพักการศึกษา  

การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงาน 

ผลการศกึษา รวมท้ังการรอ้งเรยีนเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมัครเป็นนกัศกึษา  

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   สำานักบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

   กรุงเทพฯ 10210

   โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

   โทรสาร 0 2503 2660 หรือ

   เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=19

 





ประเภทงาน 6 (5312-38)_พี่เจี๊ยบทำา A/W 2_(04 ก.พ. 54)_M Proof

รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประกอบด้วย 6 วิชาเอก คือ

 	วิชาเอกหลักสูตรและการสอน

 	วิชาเอกการประเมินการศึกษา

 	วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 	วิชาเอกการศึกษานอกระบบ

 	วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 	วิชาเอกการศึกษาทางไกล

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Education

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

อักษรย่อ ปร.ด. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 

3) มีใบรับรองว่าเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีสมัคร มีผลงานและ

ประสบการณ์ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีสมัคร มีโอกาสนำาความรู้และประสบการณ์ในการ

ศึกษาไปประยุกต์ใช้ 

4)  มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

5)  มีโครงการในการทำาดุษฎีนิพนธ์ และ

6)  มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลงาน และโครงการท่ีเด่นชัดและเหมาะสมในศาสตร์ท่ี 

ศึกษา และมีแผนการท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการนำาความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรท่ีเรียนภายหลังสำาเร็จ 

การศึกษา หรือ

7) เป็นผู้ท่ีสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยท่ีไม่กระทบกระเทือน 

ต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 7) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

 การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

 มิไดมี้เจตนากระทำาความผดิ หรอืกระทำาโดยประมาทและลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเข้าศกึษาใหมไ่ด ้

 หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

 การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ	1.1

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ไม่นับหน่วยกิต  

 ข. ดุษฎีนิพนธ์  48

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		48		หน่วยกิต

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

	 	 โดยเลือกตามแต่ละวิชาเอกต่อไปนี้

  วิชาเอกหลักสูตรและการสอน  

  22902 สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน  

  วิชาเอกการประเมินการศึกษา  

  24902 สัมมนาประเด็นทางการประเมินการศึกษา  

  วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25902 สัมมนาประเด็นทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบ

  26902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ  

  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

  27902 สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

  วิชาเอกการศึกษาทางไกล

  28902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล

	 ข.	ดุษฎีนิพนธ์		(48	หน่วยกิต)

   22996 ดุษฎีนิพนธ์

	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์**  

   เป็นการสัมมนาเข้มระดับดุษฎีบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต  

   โดยมีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร อาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ในภาค 

  การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แบบ	2.1

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18

 ข. ดุษฎีนิพนธ์  36

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		54		หน่วยกิต

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

  บังคับ 2 ชุดวิชา  

  20904 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์  

  20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

  และเลือก 1 ชุดวิชาตามแต่ละวิชาเอกต่อไปนี้  

  วิชาเอกหลักสูตรและการสอน  

  22902 สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน  

  วิชาเอกการประเมินการศึกษา  

  24902 สัมมนาประเด็นทางการประเมินการศึกษา  

  วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25902 สัมมนาประเด็นทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบ  

  26902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ  

  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

  27902 สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

  วิชาเอกการศึกษาทางไกล  

  28902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล

	 ข.	ดุษฎีนิพนธ์		(36	หน่วยกิต)

  22996 ดุษฎีนิพนธ์

	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์*

   เป็นการสัมมนาเข้มระดับดุษฎีบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต  

   โดยมีการประเมินผลการสัมมนาเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ในภาค 

  การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	1.1

ปีที่	1		 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกตามแต่ละวิชาเอกต่อไปนี้

  วิชาเอกหลักสูตรและการสอน 

  22902  สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน

  วิชาเอกการประเมินการศึกษา

  24902 สัมมนาประเด็นทางการประเมินการศึกษา

  วิชาเอกการแนะแนวและปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  25902 สัมมนาประเด็นทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบ

  26902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ

  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27902 สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  วิชาเอกการศึกษาทางไกล

  28902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล

ปีที่	1	 ภาคปลาย	 22996  ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคต้น 22996  ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	2		 ภาคปลาย	 22996  ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	3		 ภาคต้น	 22996  ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	3		 ภาคปลาย	 20997  สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์

แบบ	2.1

ปีที่	1		 ภาคต้น	 20904  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ 

  ----- ชุดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกตามแต่ละวิชาเอกต่อไปนี้

  วิชาเอกหลักสูตรและการสอน 

  22902  สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน
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  วิชาเอกการประเมินการศึกษา

  24902 สัมมนาประเด็นทางการประเมินการศึกษา

  วิชาเอกการแนะแนวและปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  25902 สัมมนาประเด็นทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบ

  26902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ

  วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27902 สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  วิชาเอกการศึกษาทางไกล

  28902 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล

ปีที่	1		 ภาคปลาย  20905  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 

ปีที่	2		 ภาคต้น 22996  ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	2		 ภาคปลาย	 22996  ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	3		 ภาคต้น	 22996  ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	3		 ภาคปลาย  20997  สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์





ประเภทงาน 6 (5312-38)_พี่เจี๊ยบทำา A/W 2_(04 ก.พ. 54)_M Proof

รายละเอียดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 แขนงวิชาบริหารการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

อักษรย่อ ปร.ด. (บริหารการศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Administration)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Administration)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้*
แบบ	1.1

1) สำาเรจ็การศกึษาข้ันปรญิญาโททางการบรหิารการศกึษาหรอืเทียบเท่าและมีคา่ระดบัคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำากว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00

2) มีประสบการณ์ ผลงานที่โดดเด่นและเหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา

3) ทำาวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยโดยมีผลการวิจัยที่มี

คุณภาพดีเยี่ยมซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

4) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และ

5) มีโครงการวิจัยท่ีเหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการท่ีชัดเจนเกีย่วกบั 

การนำาความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำาเร็จการศึกษา

แบบ	2.1

1) สำาเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา

3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และ

4) มีผลงานและโครงการวิจัยท่ีเหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการ 

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำาความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังสำาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ	 * ผู้สมัครที่ไม่ได้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบริหารการศึกษา ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่ 

  มหาวิทยาลัยกำาหนด
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ	1.1

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ไม่นับหน่วยกิต 

 ข. ดุษฎีนิพนธ์  48 

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  6 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		54		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		1		ชุดวิชา		(ไม่นับหน่วยกิต)

  23902 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

	 ข.	ดุษฎีนิพนธ์		(48	หน่วยกิต)

  23996 ดุษฎีนิพนธ์

	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		(6	หน่วยกิต)

  23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา**

 
แบบ	2.1   

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18

 ข. ดุษฎีนิพนธ์  36

 ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต  6 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		60		หน่วยกิต  

 

   

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น      
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)

  23902 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

  23905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

  23911 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

	 ข.	ดุษฎีนิพนธ์		(36	หน่วยกิต)	 	

  23996 ดุษฎีนิพนธ์

	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		(6	หน่วยกิต)

  23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา*

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	1.1

ปีที่	1	 ภาคต้น 23902  สัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 23996 ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคต้น 23996 ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 23996 ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	3	 ภาคต้น 23996 ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	3	 ภาคปลาย 23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

   

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แบบ	2.1

ปีที่	1	 ภาคต้น 23911 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 23905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น 23902  สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 23996 ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	3	 ภาคต้น 23996 ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่	3	 ภาคปลาย 23996 ดุษฎีนิพนธ์ 

  23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

   



ประเภทงาน 6 (5312-38)_พี่เจี๊ยบทำา A/W 2_(04 ก.พ. 54)_M Proof

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

ประกอบด้วย 6 วิชาเอก คือ

 	วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

 	วิชาเอกภาษาไทย

 	วิชาเอกคณิตศาสตร์

 	วิชาเอกสังคมศึกษา

 	วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 	วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

อักษรย่อ ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จาก 

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2)  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.50

3)  เป็นครู หรือบุคลากรประจำาการทางการศึกษาท่ีทำาหน้าท่ีสอน อบรม เผยแพร่ความรู้ 

แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ

4)  มีประสบการณ์การทำางานในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต่ำากว่า  

1 ปี หรือ

5) เป็นผู้ท่ีสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยท่ีไม่กระทบกระเทือน 

ต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ	 1. ผูท่ี้มีคณุสมบัตติามข้อ 1),  3),  4)  แตไ่ดค้ะแนนเฉลีย่ระดบัปรญิญาตรตี่ำากวา่ 2.50 มหาวทิยาลยัอาจรบั 

  เข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

  มิไดมี้เจตนากระทำาความผิด หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได ้

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12 

 ค. หมวดวิชาเลือก 1 6 

 ง. วิทยานิพนธ์  12 

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต) 

                21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต) 

  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา

  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

  วิชาเอกภาษาไทย

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย

  วิชาเอกคณิตศาสตร์

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์

  วิชาเอกสังคมศึกษา

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา

หมายเหตุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร อาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ

  วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 

  22770  สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 ค.	หมวดวิชาเลือก		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

  22743 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  22744 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย

  วิชาเอกภาษาไทย 

  22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น

  22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย

  วิชาเอกคณิตศาสตร์

  22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์

  22752 คณิตศาสตร์สำาหรับครู

  22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วิชาเอกสังคมศึกษา

  22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา

  22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

  22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา

  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา

  22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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  วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  หรอืเลอืกจากชดุวชิาระดบัปรญิญาโทของสาขาวิชาอืน่ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

 ง.	 วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)  

  20795 วิทยานิพนธ์

 จ.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนและเข้ารบัการอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบัณฑิตหลกัสตูรและการสอนในภาค 

  การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12 

 ค. หมวดวิชาเลือก 2 12 

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต) 

         21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต) 

  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา

  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

  วิชาเอกภาษาไทย

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย

  วิชาเอกคณิตศาสตร์

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์

  วิชาเอกสังคมศึกษา

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา

  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ
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  วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ  

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

  22770  สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 ค.	หมวดวิชาเลือก		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  โดยเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

  วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

  22743 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  22744 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย

  วิชาเอกภาษาไทย 

  22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น

  22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย

  วิชาเอกคณิตศาสตร์

  22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์

  22752 คณิตศาสตร์สำาหรับครู

  22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

  วิชาเอกสังคมศึกษา

  22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา

  22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

  22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา

  วิชาเอกภาษาอังกฤษ

  22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา

  22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  22771  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  หรอืเลอืกจากชดุวชิาระดบัปรญิญาโทของสาขาวิชาอืน่ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั 

สุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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  และเลือก 1 ชดุวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้หรอืจากชุดวชิาในหมวดวิชาเลอืก หรอืจาก 

ชุดวิชาระดบัปรญิญาโทของสาขาวชิาอืน่ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชภายใตก้ารแนะนำา 

ของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 22768	 บริบททางการศึกษา

	 	 22769	 การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1  ชุดวิชา  (6 หน่วยกิต)

	 	 20794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)

	 	 20796	 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต	มีค่าเทียบได้		6		หน่วยกิต	

	 	 	 โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม	แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 *	นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนและเข้ารบัการอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบัณฑิตหลกัสตูรและการสอนในภาค 

	 	การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

1)	วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย  22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

  22743 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  22744 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย

ปีที่	2	 ภาคต้น  20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

2)	วิชาเอกภาษาไทย

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย  22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น

  22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย

ปีที่	2	 ภาคต้น  20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

3)	วิชาเอกคณิตศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
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ปีที่	1	 ภาคปลาย  22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์

  22752 คณิตศาสตร์สำาหรับครู

  22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคต้น  20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

4)	วิชาเอกสังคมศึกษา

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย  22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา

  22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

  22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น  20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

5)	วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย  22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา

  22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ปีที่	2	 ภาคต้น  20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
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6)	วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

ปีที่	1	 ภาคต้น  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย  22770 สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22771 การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูว้ชิาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น	 20795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย  20795 วิทยานิพนธ์ 

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

แผน	ข

1)	วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

  22743 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  22744 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย

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

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
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2)	วิชาเอกภาษาไทย

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วรรณกรรมท้องถิ่น

  22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย

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

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

3)	วิชาเอกคณิตศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์

  22752 คณิตศาสตร์สำาหรับครู

  22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

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

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

4)	วิชาเอกสังคมศึกษา

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา

  22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

  22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา

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

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

5)	วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22762 สารัตถะและวิทยวิธีีทางภาษาอังกฤษ

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22763 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา

  22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

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

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

6)	วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 22770 สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

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

  22768 บริบททางการศึกษา

  22769 การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน





ประเภทงาน 6 (5312-38)_พี่เจี๊ยบทำา A/W 2_(04 ก.พ. 54)_M Proof

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

วิชาเอกการประเมินการศึกษา

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2554)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

วิชาเอกการประเมินการศึกษา
Master of Education Program in Educational Measurement 

and Evaluation (Educational Evaluation)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การประเมินการศึกษา) 

อักษรย่อ ศษ.ม. (การประเมินการศึกษา) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Evaluation)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Evaluation)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
สำาเรจ็การศกึษาขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า หรอืประกาศนยีบัตรบัณฑติตามท่ีหลกัสตูรกำาหนด 

และมีคุณสมบตัิอื่นเพิ่มเติมตามทีค่ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัยกำาหนด

หมายเหตุ  ผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

  มิไดมี้เจตนากระทำาความผดิ หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเขา้ศกึษาใหมไ่ด ้

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ท้ังนี้ เม่ือพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24 

 ข. วิทยานิพนธ์  12 

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย   
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		4		ชุดวิชา		(24	หน่วยกิต)  

  บังคับ  3  ชุดวิชา  

  24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา  

  24726 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา  

  24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา  

  และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  24728 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ  

  24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน  

  24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร  

 ข.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)  

  24795 วิทยานิพนธ์  

 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)  

  24796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา*  

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24 

 ข. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6 

 ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

 ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

 

 

 
หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		4		ชุดวิชา		(24	หน่วยกิต)

  บังคับ  3  ชุดวิชา  

  24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา  

  24726 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา  

  24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา  

  และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  24728 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ  

  24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน  

  24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร  

 ข.	หมวดวิชาเลือกเสรี		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทท้ังในหรือนอกแขนงวิชา 

การวัดและประเมินผลการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 ค.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  24794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ง.	 การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)  

  24796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา*  

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

  

หมายเหตุ	  * นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

  24726 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24728 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ

  24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

  24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร

ปีที่	2	 ภาคต้น 24795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 24795 วิทยานิพนธ์

  24796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 24725 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

  24726 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24728 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ

  24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

  24730 การประเมินองค์กรและบุคลากร

ปีที่	2	 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 24794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  24796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา



ประเภทงาน 6 (5312-38)_พี่เจี๊ยบทำา A/W 2_(04 ก.พ. 54)_M Proof

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2553)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

ชื่อปริญญา
ช่ือเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) 

อักษรย่อ ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2) เป็นคร ูอาจารย์ หรอืบุคลากรประจำาการทางการศกึษาท่ีทำาหนา้ท่ีสอน อบรม เผยแพรค่วามรู ้ 

แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรทำาหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ

3) เป็นบุคลากรองค์กรภาครฐัหรอืเอกชนโดยมีประสบการณก์ารทำางานหลงัจากจบปรญิญาตรี

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ

4) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.30 หรือ

5) เป็นผูท่ี้สภาวชิาการพิจารณาแลว้เห็นสมควรรบัเข้าศกึษาไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนตอ่การ

รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ	 1. ผูท่ี้มีคณุสมบัตคิรบถว้นตามข้อ 1) - 3) แตไ่ดค้ะแนนเฉลีย่ระดบัปรญิญาตรตี่ำากวา่ 2.30 มหาวทิยาลยั 

  อาจรับเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

 2. ผ้ท่ีูมคีณุสมบัตติามข้อ 1) - 5) ตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การศึกษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพ 

  การเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำาโดย 

  มิไดมี้เจตนากระทำาความผดิ หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได ้

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  4 24 

 ข. วิทยานิพนธ์  12 

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		4		ชุดวิชา		(24	หน่วยกิต)  

  บังคับ  3  ชุดวิชา  

  25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

  หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่เปดิสอนภายใต้

การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 ข.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)  

  25795 วิทยานิพนธ์  

 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา**  

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

   
หมายเหตุ	  *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

 ** นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนและเขา้รบัการอบรมเข้มประสบการณว์ชิาชีพมหาบัณฑติการแนะแนวและการปรกึษา 

  เชิงจิตวิทยาในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น     
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แผน	ข

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ   5 30 

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1  6 

 ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		5		ชุดวิชา		(30	หน่วยกิต)

  บังคับ  4  ชุดวิชา  

  25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

  และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี ้  

  25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

  ----- ชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนภายใต้

   การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)  

  25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ค.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

    

หมายเหตุ		 * นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนและเขา้รบัการอบรมเข้มประสบการณว์ชิาชีพมหาบัณฑติการแนะแนวและการปรกึษา 

  เชิงจิตวิทยาในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  ----- ชุดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ

   การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

  หรอืเลอืกจากชุดวชิาระดบัปรญิญาโทของสาขาวชิาศกึษาศาสตรท่ี์เปิดสอน 

ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น 25795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 25795 วิทยานิพนธ์ 

  25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและ

   การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ

   การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ปีที่	2	 ภาคต้น 25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกชุดวิชาต่อไปนี้

  25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

  หรอืเลอืกจากชุดวชิาระดบัปรญิญาโทของสาขาวชิาศกึษาศาสตรท่ี์เปิดสอน 

ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและ

   การปรึกษาเชิงจิตวิทยา



ประเภทงาน 6 (5312-38)_พี่เจี๊ยบทำา A/W 2_(04 ก.พ. 54)_M Proof

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

 	วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
  และการศึกษาตามอัธยาศัย

 	วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบ
  และการศึกษาตามอัธยาศัย

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2553)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Master of Education Program in Nonformal and Informal Education

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 

อักษรย่อ ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Nonformal and Informal Education)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Nonformal and Informal Education)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2) เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นท่ีต้องใช้ความรู้ 

เกีย่วกบัการศกึษา งานสง่เสรมิหรอืพัฒนาชุมชน  งานฝกึอบรมหรอือ่ืนๆ และมีประสบการณก์ารทำางาน 

ในสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

3) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.30

หมายเหตุ	 1. ผูท่ี้มีคณุสมบัตคิรบถว้นตามข้อ 1) - 2) แตไ่ดค้ะแนนเฉลีย่ระดบัปรญิญาตรตี่ำากวา่ 2.30 มหาวทิยาลยั 

  อาจรับเข้าศึกษาได้ตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำาหนด 

  เป็นรายกรณี

 2. ผ้ท่ีูมคีณุสมบัตติามข้อ 1) - 3) ตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การศึกษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพ 

  การเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำาโดย 

  มิไดมี้เจตนากระทำาความผดิ หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได ้

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12 

 ค. วิทยานิพนธ์  12 

 ง. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)  

  26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

  26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

 ข.		หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ 

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ค.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

  26795 วิทยานิพนธ์

 ง.	 การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย**  

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม  

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและ 

  การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

 ก. หมวดวิชาแกน  2 12 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  2 12 

 ค. หมวดวิชาเลือก  1 6 

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1 6 

 จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร 

 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

	 ค.	หมวดวิชาเลือก		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

  หรือเลือกจากชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโทของสาขาวิชาอื่นท่ีเปิดสอนใน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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	 ง.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  26794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 จ.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม   

    

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษา 

   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

   ตามอัธยาศัย

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

   ตามอัธยาศัย

ปีที่	2	 ภาคต้น 26795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 26795 วิทยานิพนธ์

  26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

หมายเหตุ	 * นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและ 

  การศึกษาตามอัธยาศัยในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข	

ปีที่	1	 ภาคต้น 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

   ตามอัธยาศัย

  วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษา 

   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

   ตามอัธยาศัย

  26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

   ตามอัธยาศัย

ปีที่	2 ภาคต้น 26794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ปีที่	2	 ภาคปลาย 26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัย

  26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  หรอืเลอืกจากชุดวชิาในหลกัสตูรระดับปรญิญาโทของสาขาวชิาอ่ืนท่ีเปิดสอนใน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ที่ปรึกษา





ประเภทงาน 6 (5312-38)_พี่เจี๊ยบทำา A/W 2_(04 ก.พ. 54)_M Proof

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Master of  Education Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

อักษรย่อ ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Education 

 (Educational Technology and Communications)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

ที่มหาวิทยาลัยรับรอง  

2) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจำาการทางการศึกษาท่ีทำาหน้าท่ีสอบ อบรม เผยแพร่

ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรทำาหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ 

3) เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ทำางานหลังจากจบปริญญาตรี 

มาแล้วไม่ต่ำากว่า 1 ปี

4)  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.30 หรือ

5)  เป็นผ้ท่ีูสภาวชิาการพิจารณาแลว้เห็นสมควรรบัเขา้ศกึษาไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนตอ่การ

รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ	 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) - 3) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำากว่า 2.50 มหาวิทยาลัย 

  อาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำาโดย 

  มิไดมี้เจตนากระทำาความผดิ หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุกโ่ทษในการกระทำา จะกลบัเข้าศกึษาใหม่ได ้

  หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน  1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  2 12 

 ค. หมวดวิชาเลือก  1 6 

 ง. วิทยานิพนธ์   12 

 จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต) 

          27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต) 

  27703 การจัดระบบทางการศึกษา

  27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 ค.	หมวดวิชาเลือก		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27705   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  27706   เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27707   การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27708   สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา

 ง.	 วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)		

        27795  วิทยานิพนธ์

 

หมายเหตุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร อาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 จ.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน  1 6 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  2 12 

 ค. หมวดวิชาเลือก  2 12 

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1 6 

 จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต) 

          27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต) 

  27703 การจัดระบบทางการศึกษา

  27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 ค.	หมวดวิชาเลือก			2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27705   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  27706   เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27707   การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27708   สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา

  

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสาร 

  การศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 ง.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

        27794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 จ.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  27796   ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่	1	 ภาคต้น 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27703 การจัดระบบทางการศึกษา

ปีที่	1	 ภาคปลาย 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคต้น 27795 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่	2	 ภาคปลาย 27795 วิทยานิพนธ์ 

  27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและ

   สื่อสารการศึกษา

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสาร 

  การศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

ปีที่	1	 ภาคต้น 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27703 การจัดระบบทางการศึกษา

ปีที่	1		ภาคปลาย 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา

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

  27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา

ปีที่	2	 ภาคปลาย 27794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา





ประเภทงาน 6 (5312-38)_พี่เจี๊ยบทำา A/W 2_(04 ก.พ. 54)_M Proof

รายละเอียดหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
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 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
            วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

Master of Education Program in Science Education

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

อักษรย่อ ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Science Education)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Science Education)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
 

กลุ่มที่	1

1) เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำากว่า 2.50

3) เป็นครูหรือบุคลากรประจำาการทางการศึกษาท่ีทำาหน้าท่ีสอน อบรม เผยแพร่ความรู้ 

แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา 

4) เคยศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ

5) มีประสบการณก์ารทำางานในสาขาท่ีเกีย่วข้องกบัหลกัสตูรและการสอนมาแลว้ไมต่่ำากวา่ 1 ปี หรอื

6) เป็นผูท่ี้สภาวชิาการพิจารณาแลว้เห็นสมควรรบัเข้าศกึษาไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนตอ่การ

รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 1), 3), 4) และ 5)  แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำากว่า 2.50   

  มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

 2. ผูท่ี้มีคณุสมบัต ิตามขอ้ 1) - 6) ตอ้งไม่เป็นโรคท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา และเคยถกูถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
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กลุ่มที่	2

1) เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำากว่า 2.50 หรือ 

3) เป็นผูท่ี้สภาวชิาการพิจารณาแลว้เห็นสมควรรบัเขา้ศกึษาไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนตอ่การ

รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ 1 ผูท่ี้มคีณุสมบัตคิรบถว้นตามข้อ 1) แตไ่ดค้ะแนนเฉลีย่ระดับปรญิญาตรตี่ำากวา่ 2.50 มหาวทิยาลยัอาจ 

  รับเข้าเรียนได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน

 2 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

1) สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าดา้นศกึษาศาสตรห์รอืครศุาสตร์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน  1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  2 12 

 ค. หมวดวิชาเลือก 1 6

 ง. วิทยานิพนธ์  12

 จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต) 

          21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

 ค.	หมวดวิชาเลือก		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22759 ชีววิทยาและเคมีสำาหรับครู

  22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำาหรับครู

  22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ง.	 วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

  29798 วิทยานิพนธ์

 จ.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาประสบการณว์ชิาชพีมหาบัณฑติวทิยาศาสตรศ์กึษาในภาคการศกึษาสดุท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ค. หมวดวิชาเลือก 1 6

 ง. วิทยานิพนธ์  12

 จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		54		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน  

	 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		5		ชุดวิชา		(30	หน่วยกิต)

  29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

  29706 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

  29707 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

	 ค.	หมวดวิชาเลือก		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  29705 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

	 ง.	 วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

  29798 วิทยานิพนธ์

	 จ.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาประสบการณว์ชิาชพีมหาบัณฑติวทิยาศาสตรศ์กึษาในภาคการศกึษาสดุท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน	ข

 1) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12

 ค. หมวดวิชาเลือก 2 12

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

 จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาแกน		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

	 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

	 ค.	หมวดวิชาเลือก		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22759 ชีววิทยาและเคมีสำาหรับครู

  22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำาหรับครู

  22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

	 ง.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 จ.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา* 

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต 

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 
หมายเหตุ * นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาประสบการณว์ชิาชพีมหาบัณฑติวทิยาศาสตรศ์กึษาในภาคการศกึษาสดุท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ค. หมวดวิชาเลือก 2 12

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

 จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		54		หน่วยกิต

 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

	 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		5		ชุดวิชา		(30	หน่วยกิต)

  29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

  29706 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

  29707 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

	 ค.	หมวดวิชาเลือก		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  29705 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

	 ง.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 จ.	การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา* 

   เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

   โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนชุดวชิาประสบการณว์ชิาชพีมหาบัณฑติวทิยาศาสตรศ์กึษาในภาคการศกึษาสดุท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดการโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2

 1) สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ด้�นศึกษ�ศ�สตร์หรือครุศ�สตร์

ปีที่ 1 ภาคต้น 21701	 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

	 	 29703	 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคปลาย	 29701	 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  -----	 ชุดวิชาเลือก	1	ชุดวิชา	โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

	 	 22759	 ชีววิทยาและเคมีสำาหรับครู

	 	 22760	 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำาหรับครู

	 	 22761	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  29704 สื่อ	นวัตกรรม	และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่ 2 ภาคต้น	 29798	 วิทยานิพนธ์

ปีที่ 2 ภาคปลาย	 29798	 วิทยานิพนธ์

	 	 29799	 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

2) สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�ด้�นวิทย�ศ�สตร์

ปีที่ 1 ภาคต้น	 21701	 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

	 	 29703	 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ปีที่ 1 ภาคปลาย	 29701	 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

	 	 29702	 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

ปีที่ 2 ภาคต้น	 29706	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1

  -----	 ชุดวิชาเลือก	1	ชุดวิชา	โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

	 	 27708	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ	นวัตกรรม	และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

	 	 29705	 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่ 2 ภาคปลาย	 29707	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	2

	 	 29798	 วิทยานิพนธ์

ปีที่ 3 ภาคต้น	 29798	 วิทยานิพนธ์

	 	 29799	 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา
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แผน	ข

1) สำาหรบัผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าดา้นศกึษาศาสตรห์รอืครศุาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  22759 ชีววิทยาและเคมีสำาหรับครู

  22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำาหรับครู

  22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

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

  22759 ชีววิทยาและเคมีสำาหรับครู

  22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำาหรับครู

  22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

2) สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน

  29703 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ปีที่	1	 ภาคปลาย 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

  29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู

ปีที่	2	 ภาคต้น 29706 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  29705 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ปีที่	2	 ภาคปลาย 29707 การฝึกประสบการวิชาชีพครู 2

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

  27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

  27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

  29705 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีที่	3	 ภาคต้น 29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา





รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาความรู้และสมรรถนะครู ด้วยการศึกษาในระบบทางไกล โดยผู้สำาเร็จ 

การศึกษาสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสอน การอบรม การเผยแพร่ความรู้
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 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

Graduate Diploma Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา	
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

อักษรย่อ ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   Graduate Diploma (Curriculum and Instruction)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Grad. Dip. (Curriculum and Instruction)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) เป็นผูส้ำาเรจ็การศกึษาไม่ต่ำากว่าปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศกึษา

ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะและปริญญา และ

2) เป็นครผููส้อน หรอืบุคลากรท่ีทำาหนา้ท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษา ฝกึอบรม เผยแพรค่วามรู ้หรอื

3) มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

หมายเหตุ    ผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เคยถูกให้ออกจาก 

  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
 (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24

 ข. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 1 6

  ประกาศนียบัตรบัณฑิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		30		หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 (2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		4		ชุดวิชา		(24	หน่วยกิต)

  20505 พื้นฐานวิชาชีพครู

  20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

  20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้

  20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

	 ข.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต		(6	หน่วยกิต)

  20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน*

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
ปีที่	1	 ภาคต้น 20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

  20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้

ปีที่	1	 ภาคปลาย 20505 พื้นฐานวิชาชีพครู

  20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต

   หลักสูตรและการสอน

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
 

รหัสชุดวิชา

5	หลัก

รหัสชุดวิชา

8	หลัก
รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก

20904 70203001 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ 

20905 70203002 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง 

20997 70205001 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์  

22902 70223001 สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน 

22996 70202001 ดุษฎีนิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน)  

23902 70233002 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

23905 70233003 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

23911 70233001 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 

23996 70234001 ดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา)  

23999 70235001 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 
ทางการบริหารการศึกษา



24902 70243001 สัมมนาประเด็นทางการประเมินการศึกษา  

25902 70253001 สัมมนาประเด็นทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

26902 70263001 สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ  

27902 70273001 สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

28902 70283001 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล  

ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต

20505 40202001 พื้นฐานวิชาชีพครู 

20506 40202002 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

20507 40203001 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

20508 40203002 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

20597 40205002 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรและการสอน

 

20794 50214002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (หลักสูตรและการสอน)  

20795 50214001 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน)  
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20796 50215001 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  

21701 50212001 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 

22740 50213101 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา 

22741 50213102 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา 

22742 50213103 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย  

22743 50213104 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 

22744 50213105 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย  

22745 50223101 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 

22746 50223102 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย 

22747 50223103 การพัฒนาทักษะทางภาษา 

22748 50223104 วรรณกรรมท้องถิ่น  

22749 50223105 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย  

22750 50223201 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ 

22751 50223202 คณิตศาสตร์ประยุกต์  

22752 50223203 คณิตศาสตร์สำาหรับครู  

22753 50223204 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  

22754 50223301 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 

22755 50223302 โลกาภิวัตน์ศึกษา  

22756 50223303 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์  

22757 50223304 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา  

22759 50223402 ชีววิทยาและเคมีสำาหรับครู  

22760 50223403 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำาหรับครู  

22761 50223404 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

22762 50223501 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ 	 

22763 50223502 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา  

22764 50223503 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  

22765 50223504 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

22768 50223603 บริบททางการศึกษา  

22769 50223604 การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ  

22770 50223601 สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 
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22771 50223602 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ  

23720 50233001 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา 

24725 50243001 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา 
24726 50243002 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา 

24727 50243003 สัมมนาการประเมินการศึกษา 

24728 50243004 การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ  

24729 50243005 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน  

24730 50243006 การประเมินองค์กรและบุคลากร  

24794 50244002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การประเมินการศึกษา)  

24795 50244001 วิทยานิพนธ์ (การประเมินการศึกษา)  

24796 50245001 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา  

25711 50253001 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

25712 50253002 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

25713 50253003 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

25714 50253004 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา



25715 50253005 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร  

25794 50254002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

 

25795 50254001 วิทยานิพนธ์ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)  

25796 50255001 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 

26707 50262001 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย



26708 50262002 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย



26709 50263001 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย



26710 50263002 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 



26711 50263003 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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26712 50263004 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

26794 50264002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)

 

26795 50264001 วิทยานิพนธ์ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)  

26796 50265001 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

 

27702 50272001 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

27703 50273001 การจัดระบบทางการศึกษา 

27704 50273002 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

27705 50273003 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

27706 50273004 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม  

27707 50273005 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

27708 50273006 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา  

27794 50274002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

27795 50274001 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีีและสื่อสารการศึกษา)  

27796 50275001 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

 

29701 50203401 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

29702 50203402 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

29703 50203403 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

29704 50203404 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์



29705 50203405 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

29706 50203406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 

29707 50203407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 

29797 50204402 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 

29798 50204401 วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)  

29799 50205401 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา  

หมายเหตุ   ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/ 

  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

20904	 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Concepts and Theories Related to Education

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์

 2. เพื่อให้สามารถนำาแนวคิด ทฤษฎี หลักการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์งานศึกษาศาสตร์

 3.  เพ่ือให้สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีให้เหมาะสมกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  ที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ภาพรวมในการจัดการศึกษาทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วขอ้งกบัศกึษาศาสตร ์ ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคดิทฤษฎี

ทางการศึกษาที่สำาคัญ การวิเคราะห์ประวัติ ปรัชญา แนวคิด และพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีผลต่อ

การพัฒนามนุษย์ทุกด้าน การเชื่อมโยงหลักการทางการศึกษาทั้งที่เป็นฐานคิดสากลและฐานคิดวิถีไทย 

การวิพากษ์แนวโน้มและทำานายภาพระบบของการจัดการศึกษาไทยและสากล เน้นการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ภาพรวมของการจัดการศึกษาของประเทศ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ

ศึกษาศาสตร์

20905	 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research Methodology

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  และการใช้สถิติขั้นสูงได้

 3. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงมาใช้ในการวิจัยทางศึกษาศาสตร์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยท่ีมีความเป็นสหวิทยาการ  

การวจิยัแบบผสมระหวา่งการวจิยัเชิงปรมิาณและการวิจัยเชิงคณุภาพ การวิจยัเชิงนโยบาย  การออกแบบ 

การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลจากตัวแปรกำากับ การวิจัยศึกษาความ 

สัมพันธ์เชิงสาเหตุเพ่ือพัฒนาและ/หรือตรวจสอบความตรงของโมเดล การวิจัยระยะยาว การวิจัย 

เชิงประเมิน การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพื่อ

การวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการประเมินคุณภาพงานวิจัย

20997	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Doctoral Professional Experience in Education

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้นำาและความสามารถในการแก้ปัญหา

 2. เพื่อเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางาน

 3. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ

 4. เพื่อพัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนตามหลักวิชาการ

 5. เพ่ือพัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎคีวามรูท้างวชิาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเป็นผูน้ำา 

  ทางวิชาการและวิชาชีพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 วิสัยทัศน์ของนักการศึกษา การวิเคราะห์และจัดการระบบการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มี

บุคลกิภาพท่ีเหมาะสม และมีทัศนคติท่ีดีต่อวชิาชีพ การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ำาในวิชาชีพ การสรา้ง

เสรมิมนษุยสมัพันธ์  การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางวิชาชีพ  รวมท้ังการสง่เสรมิคณุธรรม  จรยิธรรม  

และจรรยาวิชาชีพศึกษาศาสตร์

22902	 สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Curriculum and Instruction

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภาพรวมสาระทางหลักสูตรและการสอน

 2. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัประเดน็เนือ้หาสาระท่ีสำาคญัและจำาเป็นทางหลกัสตูรและการสอน

 3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางหลักสูตรและ 

  การสอนได้
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 4. เพ่ือให้สามารถประยุกต์องคค์วามรูแ้นวคดิ ทฤษฎี และหลกัการทางหลกัสตูรและการสอน 

  ไปใช้ในการจัดการศึกษาได้

 5.  เพ่ือประมวลปัญหาท่ีสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการทางหลักสูตรและการสอน  

  เพื่อกำาหนดประเด็นทางหลักสูตรและการสอน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระทางหลักสูตรและการสอน ลักษณะของประเด็นเนื้อหาสาระทางหลักสูตรและ

การสอน หลกัการและกระบวนการวเิคราะห์ประเดน็ทางหลกัสตูรและการสอน แนวทางการประยุกตแ์ละ

พัฒนาทฤษฎีและหลักการทางหลักสูตรและการสอน

22996	 ดุษฎีนิพนธ์	(หลักสูตรและการสอน)	(แบบ	1.1	-	48	หน่วยกิต/แบบ	2.1	-	36	หน่วยกิต)

	 Dissertation	(Curriculum	and	Instruction)

 เป็นการวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาเอกภายใต้การให้คำาปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ชุดวชิาดษุฎนีพินธข์องแตล่ะวิชาเอก ซ่ึงแตล่ะวิชาเอกมแีนวทางการดำาเนนิงานบนมาตรฐานเดยีวกนั ดงันี้

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. จัดทำาแนวคิดโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 2. ออกแบบและดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยสำาหรับ 

  ดุษฎีนิพนธ์ได้

 3. ออกแบบดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 4. จัดทำารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การกำาหนดปัญหาและวางแผนการวจิยั การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง

เพ่ือกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง  

การออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำา 

รายงาน แนวคิดและโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพ 

เครื่องมือและเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป  

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และ 

นำาเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์
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23902	 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Problems and Issues Related to Research 

 in Educational Administration

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ประเดน็และปัญหาทางการบรหิารการศกึษาในองคก์ารทางการศกึษา 

       เพื่อนำาไปสู่การทำาวิจัยได้

 2. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางการบรหิารการศกึษาท่ีสอดคลอ้ง 

  กับประเด็นและปัญหาการวิจัยได้

 3. เพ่ือให้สามารถสงัเคราะห์แนวทางการศึกษาวจิยัประเดน็และปัญหาเพ่ือการแกปั้ญหาการบรหิาร 

  ในองค์การทางการศึกษาได้

 4. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาด้วย 

  การทำาวิจัยได้ 

 5. เพ่ือให้สามารถพัฒนากรอบแนวคิดและตัวแบบของการวิจัยโดยการสังเคราะห์เอกสาร 

  และงานวิจัยได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ประเดน็ปัญหาทางการบรหิารการศึกษาในองคก์ารทางการศกึษา 

ตามความสนใจเพ่ือนำาไปสูก่ารทำาวจิยั การประยุกต์ใช้หลกัการ แนวคิด และทฤษฎทีางการบรหิารการศกึษา 

ในการทำาวจิยั การประยุกต์ใช้และการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ทางการบรหิารการศกึษาดว้ยการทำาวิจยั  

การสังเคราะห์แนวทางการศึกษาวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหาการบริหารในองค์การทางการศึกษา นวัตกรรม

การวจิยัทางการบรหิารการศกึษา แนวทางการศกึษาการวิจัยและแผนการวิจยัของบุคคล การจดัทำากรอบ

แนวคิดเพื่อการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย

23905	 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research Methodology Related to Research 

 in Educational Administration

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

 2. เพ่ือให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติข้ันสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เชิงคุณภาพ
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 3. เพ่ือให้มีความสามารถในการประยกุต์ใช้ระเบียบวิธวิีจยัข้ันสงูกบัปัญหาการวิจยัทางการบรหิาร 

  การศึกษาที่ซับซ้อน

 4. เพ่ือให้มีความสามารถในการสังเคราะห์ การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการเขียน 

  โครงการวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยท่ีมีความเป็น 

สหวิทยาการ การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย 

เชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลจากตัวแปร 

กำากับ การวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพ่ือพัฒนาและ/หรือตรวจสอบความตรงของโมเดล  

การวิจัยระยะยาว การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการวิจัยเชิงประเมิน การวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือ 

การวิจัย การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและ 

การประเมินคุณภาพงานวิจัย

23911		 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Critical Analysis on Theories in Educational Administration 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และเทคนิคในวิธีการวิเคราะห์ 

  เชิงวิพากษ์

 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร หลักการ แนวคิด

  ทฤษฎีการบริหารองค์การ การบริหารการศึกษา การบริหารองค์การสมัยใหม่ นวัตกรรม 

  และเทคโนโลยีทางการบริหาร

 3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางบริหารและทฤษฎี 

  อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนำาไปสู่การประยุกต์ใช้ในการวิจัย และการบริหารองค์การทาง 

  การศึกษาได้อย่างเหมาะสม

 4. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์เชงิวิพากษ์เพ่ือการนำาทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา การบรหิารงาน 

  วิชาการไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย และการปฏิบัติภารกิจภายในองค์การทางการศึกษาได้ 

  อย่างเหมาะสม

 5. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์เชิงวิพากษ์เพ่ือนำาไปสูก่ารนำานวัตกรรม เครือ่งมือ และเทคโนโลย ี

  การบริหารไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย และการบริหารองค์การทางการศึกษาได้อย่าง 

  เหมาะสม
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับ

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารและการบริหารองค์การทางการศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 

ที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการ และหลักการ แนวคิด และทฤษฎี 

การบริหารองค์การสมัยใหม่กับการประยุกต์ใช้ในองค์การทางการศึกษา นวัตกรรม เครื่องมือ และ

เทคโนโลยีการบริหารกับการประยุกต์ใช้ในองค์การทางการศึกษา

23996	 ดุษฎีนิพนธ์	(บริหารการศึกษา)	 (แบบ	1.1	-	48	หน่วยกิต/แบบ	2.1	-	36	หน่วยกิต)

	 Dissertation	(Educational	Administration)

	 วัตถุประสงค์	
 1. เพื่อให้สามารถจัดทำาโครงการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 2. เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 3. เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 4. เพื่อให้สามารถจัดทำารายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
 การกำาหนดปัญหาและวางแผนการวจิยั การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

เพ่ือกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัยในด้านการกำาหนดกลุ่ม

ตัวอย่าง การออกแบบการวดัตวัแปร เครือ่งมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำาโครงการ

วิจัยสำาหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวมรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ และเสนอ

ร่างบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และนำาเสนอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจน

การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

 สำาหรับดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต (แบบ 1.1) นอกจากคำาอธิบายข้างต้นแล้ว คุณภาพของ

ดุษฎีนิพนธ์ต้องได้นวัตกรรมต้นแบบท่ีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

และกำาหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในระดับนานาชาติ
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23999	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Doctoral Professional Experiences in Educational Administration

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือพัฒนาบุคลกิภาพ ทักษะความเป็นผูน้ำาและความสามารถในการแกปั้ญหาทางการศกึษา 

  และการบริหารการศึกษา

 2. เพ่ือเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานในองค์การทาง 

  การศึกษา

 3. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพบริหารการศึกษา

 4. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

 5. เพ่ือเพ่ิมทักษะความเป็นผูน้ำาทางวิชาการและวิชาชีพบรหิารการศกึษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพ 

  การศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 วสิยัทัศนข์องนกับรหิารการศกึษา การวิเคราะห์และจัดการระบบการศึกษา การพัฒนาตนเอง

ให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม และมีเจตคตท่ีิดตีอ่วิชาชีพบรหิารการศกึษา การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ำา

ในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ทางวิชาชีพ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา

วิชาชีพบริหารการศึกษา

24902	 สัมมนาประเด็นทางการประเมินการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Educational Evaluation

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภาพรวมสาระทางการประเมินการศึกษา

 2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องจำาเป็นในการประเมินการศึกษา 

 3. เพื่อสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎี และหลักการทางการประเมนิการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระทางการประเมินการศึกษา ลักษณะของประเด็นเนื้อหาสาระทางการประเมิน 

การศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎ ีทางการประเมินการศึกษา การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการประยุกต์

ใช้ความรู้ทางการประเมินการศึกษา
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25902	 สัมมนาประเด็นทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Guidance and Psychological Counseling

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภาพรวมสาระทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 2.  เพ่ือให้สามารถศกึษา วเิคราะห์ วพิากษ์ และสงัเคราะห์ประเดน็ทางการแนะแนวและการปรกึษา 

  เชิงจิตวิทยา

 3. เพ่ือให้สามารถประยกุต์ใช้ความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรู้ใหมท่างการแนะแนวและการปรกึษา 

  เชิงจิตวิทยา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 จติวทิยาเพ่ือการแนะแนวและการปรกึษา หลกัการและแนวคดิทางการแนะแนวและการปรกึษา

เชิงจิตวิทยา ทฤษฎีและทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยารวมทั้งทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว เครื่องมือและ

กจิกรรมทางการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวิทยา การบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวิทยา 

และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการแนะแนว และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

26902	 สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Nonformal Education

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี  หลักการและพัฒนาการของ 

  การศึกษานอกระบบ

 2.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัประเดน็เนือ้หาสาระท่ีเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน  

  การฝึกอบรม และการใช้สื่อลักษณะต่างๆ ของการศึกษานอกระบบ

 3. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์สภาพปัจจบัุนและอนาคตของการศกึษา 

  นอกระบบ

 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการศึกษานอกระบบ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ภาพรวมสาระทางการศึกษานอกระบบ ประเด็นสาระทางหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้การศึกษานอกระบบ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางการศึกษานอกระบบ
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27902	 สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Educational Technology and Communications

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมสาระทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 2.  เพ่ือให้มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎท่ีีเกีย่วขอ้งกบัสาระเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา

 3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีและหลักการทาง 

  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้

 4. เพ่ือให้สามารถประยกุตค์วามรูท้างเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาไปใช้กบัการบรหิารวิชาการ 

  และการบริการในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน และตามอัธยาศัยได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 องคค์วามรูใ้นขอบข่ายสาระทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา หลกัการและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้อง

กับสาระทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประเด็นเนื้อหาสาระตามขอบข่ายสาระทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

สาระทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  การประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไปใช้

กับการบริหาร วิชาการ และการบริการ ในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย

28902	 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Distance Education  

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี รูปแบบและขั้นตอนในการ 

  จัดการศึกษาทางไกล

 2.  เพ่ือให้นกัศกึษามีความรูค้วามเข้าใจในระบบสือ่การศกึษาทางไกลและบรกิารสนบัสนนุผูเ้รยีน 

  ในระบบการศึกษาทางไกล

 3. เพ่ือให้นกัศกึษามีความรูค้วามเข้าใจในกลุม่เป้าหมายหรอืผูเ้รยีนในระบบการศกึษาทางไกล  

  บทบาทหน้าที่ของผู้สอน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการศึกษาทางไกล

 4. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถวเิคราะห์ความสำาคญัของการศึกษาทางไกลต่อการศกึษาตลอดชีวติ  

  ตอ่การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ ตอ่การพัฒนาชุมชนและสงัคม และตอ่การพัฒนาประเทศ

 5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทางด้านการศึกษาทางไกล
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 หลักการ ทฤษฎี รูปแบบและขั้นตอนการจัดการศึกษาทางไกล ระบบสื่อการศึกษาทางไกล 

การบริการสนับสนุนผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียนในระบบการศึกษา 

ทางไกล บทบาทหนา้ท่ีของผูส้อน การบรหิารจดัการ การตดิตามประเมินผลการจดัการศึกษาทางไกลและ

การติดตามประเมินผลผู้เรียน ความสำาคัญของการศึกษาทางไกลต่อการศึกษาตลอดชีวิต ต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมและต่อการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้ด้านการศึกษาทางไกล

ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต

20505	 พื้นฐานวิชาชีพครู	 (6	หน่วยกิต)

  Foundation of Teaching Profession

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา และวัฒนธรรม บริบททาง 

  การศึกษา

 2. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัแนวคิดและกลวิธกีารจดัการศกึษาเพ่ือเสรมิสรา้งการพัฒนาท่ีย่ังยืน

 3. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการ 

  ศึกษาสามารถนำามาใช้จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

 4. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ นโยบายและแผน 

  พัฒนาการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

 5. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 6. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ี ภาระงาน วิถีชีวิตครู ความเป็นครู และ 

  การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

 7. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายและสืบค้นความรู้  

  รวมทั้งวัฒนธรรมเพื่อการเป็นครูและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 8. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

 9. เพ่ือให้สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 

  อย่างต่อเนื่อง

 10. เพื่อให้สามารถดำาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
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 แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีการศึกษา และวัฒนธรรม บริบททางการศึกษา แนวคิดและ 

กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน ระบบการจัดการศึกษาของต่างประเทศ 

แนวโน้มการจัดการศึกษาของไทย นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ 

เกีย่วกบัการจดัการคณุภาพการศกึษา การประกนัคณุภาพการศกึษา จติวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ

ของมนุษย์ และจิตวิทยาการศึกษา

 ความสำาคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู และ

ความเป็นครู และการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

 สมรรถนะครูด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมาย และการสืบค้น 

ความรู ้รวมท้ังวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครแูละการอยู่รว่มกนัอย่างสนัต ิการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสือ่สาร

20506	 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Curriculum Development and Instructional Media

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัความหมาย ความสำาคญั ประเภท และรปูแบบของหลกัสตูร

 2. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัแนวคิดทฤษฎหีลกัสตูร หลกัการและแนวคดิในการจัดทำาหลกัสตูร 

  การออกแบบหลักสูตร การประเมินแล้วนำาผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง 

  และพัฒนาหลักสูตร

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำาหลักสูตรไปใช้ การบริหารหลักสูตร และ 

  การนิเทศการเรียนการสอน

 4. เพ่ือวเิคราะห์แนวโนม้การออกแบบหลกัสตูรท่ีสมัพันธก์บัสภาพปัญหาและความเปลีย่นแปลง

 5. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทำาหลักสูตร ตลอดจนจัดทำาโครงการ 

  วิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนวและบริการช่วยเหลือนักเรียน

 6. เพ่ือให้มีความรู ้ความเขา้ใจและใช้จติวทิยาการแนะแนว และการให้คำาปรกึษา เพ่ือสนบัสนนุ 

  การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

 7. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการแนวคิดในการออกแบบสือ่และการประเมินสือ่

 8. เพ่ือให้สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ รวมท้ังการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 9. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
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 ความหมาย ความสำาคญั ประเภทของหลกัสตูร แนวคดิทฤษฎหีลกัสตูร รปูแบบของการพัฒนา

หลกัสตูร หลกัการและแนวคดิในการจดัทำาหลกัสตูร  การออกแบบหลกัสตูรท่ีสมัพันธก์บัสภาพปัญหาและ

การเปลีย่นแปลง การวเิคราะห์หลกัสตูร การนำาหลกัสตูรไปใช ้การบรหิารหลกัสตูร และการนเิทศการเรยีน 

การสอน การประเมิน ปรับปรุง และการพัฒนาหลักสูตร การนำาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

หลกัสตูร หลกัสตูรระดบัชาตแิละหลกัสตูรระดบัสถานศกึษา หลกัสตูรกลุม่สาระวิชา หลกัสตูรสำาหรบักลุม่ 

ผู้เรียนเฉพาะ การพัฒนาโครงการวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแนะแนวและบริการช่วยเหลือ 

ผู้เรียน จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำาปรึกษา หลักการ แนวคิดในการออกแบบ การประยุกต์ใช้ 

การประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

20507	 วิทยาการการจัดการเรียนรู้	 (6	หน่วยกิต)

 Learning Management Science

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน  

  ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ และการจัดการเรียนรู้เพ่ือสนอง 

  ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิค 

  การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 3. เพ่ือให้สามารถออกแบบการเรยีนรูแ้ละจัดทำาแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ยึดผูเ้รยีนเป็นสำาคญั

 4. เพื่อให้มีทักษะที่จำาเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 5. เพ่ือให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

  ได้เหมาะสมกับบทเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา

 6. เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสามารถนำาผลการประเมินไปพัฒนา 

  การเรียนการสอน

 7. เพื่อให้สามารถแนะนำาช่วยเหลือผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 จติวทิยาการเรยีนการสอน ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารสอน ระบบการเรยีนการสอน การเรยีน

แบบเรยีนรวม และการจดัการเรยีนรูแ้บบต่างๆ การเลอืกใช้รปูแบบการสอน วิธสีอน และเทคนคิการสอน

ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  การจัดการเรียนรู้เพื่อสนอง

ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลและเหมาะสมกบัวัยผูเ้รยีน การออกแบบการเรยีนรูแ้ละการจดัทำาแผนการจดั 
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การเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ทักษะท่ีจำาเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ ผลิต พัฒนาสื่อ 

การเรียนรู้และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิบัต ิ

การสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้การนำาผลการประเมนิมาจดัจำาแนก

ระดับความรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน การแนะนำาช่วยเหลือผู้เรียนและการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

20508	 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Evaluation and Research for Instruction Development

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการสำาคญัของการวัดและประเมนิผล 

  ทางการศึกษา

 2. เพ่ือให้สามารถสร้างและใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความรู้ ความคิด ด้านทักษะ 

  และกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 3. เพ่ือให้สามารถประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินตามสภาพจริงและประเมินจากแฟ้ม 

  สะสมงาน

 4. เพื่อให้สามารถนำาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้

 5. เพ่ือให้มีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการสำาคญัของการวิจัยทางการศกึษา

 6. เพื่อให้สามารถทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 7. เพื่อให้สามารถกำาหนดปัญหาวิจัยและรายละเอียดของปัญหาวิจัย

 8. เพื่อให้สามารถออกแบบการวิจัยการเรียนการสอน

 9. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาวิจัย

 10. เพื่อให้สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิ หลกัการและวธิกีารวดัและประเมนิผลทางการศกึษา การสรา้งและใช้เครือ่งมอืวัดผล

และประเมินผลด้านความรู้และความคิด ด้านทักษะและกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การตัดสินผล

การเรยีนรูแ้ละการรายงานผลการเรยีนรู ้การใช้ผลการประเมนิเพ่ือพัฒนาและปรบัปรงุหลกัสตูร การสอน 

และการเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินโครงการและกิจกรรมท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 

การวจิยัการเรยีนการสอน การกำาหนดปัญหาวิจัย การคน้คว้าวรรณกรรม การออกแบบการวิจยัและเขียน

โครงการวจิยั เครือ่งมือวจิยัและเกบ็รวบรวมข้อมูล สถติพิรรณนา สถติพิาราเมตรกิ สถตินินัพาราเมตรกิ 

การวจิยัในช้ันเรยีนและการใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือแกปั้ญหา พัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเ้รยีน
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20597	 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสภาพงานคร ูคณุลกัษณะ จรรยาบรรณและมาตรฐาน 

  วิชาชีพครู รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการชั้นเรียน มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  

  มีภาวะผู้นำา การจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู

 3. เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ทางวิชาชีพครูมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 

  เกี่ยวกับการวางแผนการดำาเนินงานและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

 4. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดตาม 

  แนวพุทธธรรม

 5. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูท้างการบรหิารจดัการ มนษุยสมัพันธ ์การทำางานเป็นทีม 

  ในการจัดการเรียนการสอน

 6.  เพ่ือให้มจีติวญิญาณความเป็นคร ูมีคณุลกัษณะความเป็นคร ูตระหนกัในคณุธรรมจรยิธรรม  

  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต

 7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะและเสียสละให้สังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์ใชค้วามรูท้างวชิาชีพครแูละการบรหิารจดัการ ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสังคม ผู้เรียน และสภาพงานครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา

วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะของครูที่ดี การมีจิตวิญญาณความเป็นครู การบริหารจัดการ การ

จดัการชัน้เรยีน ภาวะผูน้ำา มนษุยสมัพันธ์ในองคก์ร การทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ การสือ่สารภายในองคก์ร การ

เสริมสร้างความตระหนักในคุณธรรม หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรมของวิชาชีพครู 

จรรยาบรรณของวชิาชพีท่ีครสุภากำาหนด มาตรฐานวชิาชีพครแูละกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัครแูละวชิาชพีคร ู

การพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การเป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตสำานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 

การคดิอยา่งเป็นระบบ การคดิเชิงวเิคราะห์ สงัเคราะห์ การคดิตามแนวพุทธธรรม การวางแผนการดำาเนนิงาน 

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ทักษะการค้นหาความรู้ การจัดการความรู้ การเป็น

ผู้นำาทางวิชาการ 
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20794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(หลักสูตรและการสอน)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Curriculum	and	Instruction)

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้มีทักษะในการนำาแนวคดิ ทฤษฎ ีและวิธกีารท่ีศกึษาจากชุดวิชาตา่งๆ มาใช้ในการศกึษา  

วิเคราะห์ และการวิจัยปัญหาทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในหัวข้อท่ีเป็นประเด็นปัญหาสำาคัญ 

ต่อการพัฒนาการศึกษาและ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาสำาหรบัการวเิคราะห์หรอืวิจยั การเขียนโครงการวิจัย  การเสนอโครงการวิจัย   

การวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีจะทำาการวิเคราะห์หรอืวิจยั  การเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู 

การเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือการรายงานผลการวิจัย

20795	 วิทยานิพนธ์	(หลักสูตรและการสอน)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Curriculum	and	Instruction)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ 

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การนำาเสนอขอ้มลูวิทยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกป้อง

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่
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20796	 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Experiences in Curriculum and Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ 

  การบริหารจัดการในสถานศึกษาตามสภาพจริง

 2. เพ่ือพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบวิชาชีพ 

  ศึกษาศาสตร์

 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการในวิชาชีพศึกษาศาสตร์

 4. เพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 5. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการบริหารจัดการในสถานศึกษา

ตามสภาพจริง การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริม

และพัฒนาภาวะผูน้ำาในวชิาชีพ การสรา้งเสรมิมนษุยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทำางานรว่มกนัเป็น  

หมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะ 

ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

21701	 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Curriculum and Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคิด และทฤษฎด้ีานหลกัสตูรและการสอนสำาหรบั 

  การวิจัย

 2. เพ่ือให้สามารถกำาหนดปัญหาการวจิยั ตลอดจนขอบเขตและรายละเอียดของปัญหาการวจัิย

 3. เพื่อให้สามารถออกแบบการวิจัย และดำาเนินการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย

 5. เพ่ือให้สามารถนำาผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรยีนการสอน และใช้ประโยชน ์

  ในการวิจัยต่อไปได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัการวจิยัหลกัสตูรและการสอน การกำาหนดปัญหาการวิจยั การคน้คว้า

วรรณกรรม การออกแบบการวจิยัซ่ึงครอบคลมุประชากรและกลุม่ตวัอย่าง การรวบรวมข้อมูล การพัฒนา

และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบความแตกต่าง และ

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ สถิตินันพาราเมตริก การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิง

คณุภาพ การวจิยัเชิงประเมินโครงการวจิยั รายงานการวิจัยและการประเมินคณุภาพงานวิจยั การเผยแพร ่

และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

22740	 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Principles and Concepts in Early Childhood Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมวัยศึกษา

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจปรชัญาการศกึษา หลกัการและแนวคดิในการจดัการปฐมวยัศกึษา  

       ตลอดจนนำาหลกัการตามแบบสากลมาบูรณาการเพ่ือพัฒนารปูแบบการจดัการปฐมวยัศกึษา 

  ให้เหมาะสมกับสภาวะสังคมไทย

 3. เพ่ือให้สามารถดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดการปฐมวัยศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและ 

  จุดมุ่งหมายในการจัดการปฐมวัยศึกษาของชาติ

 4. เพ่ือให้สามารถจัดการปฐมวัยศึกษาให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์สงัเคราะห์ปัญหาและปัจจยัตา่งๆ ท่ีมอีทิธพิลตอ่การจดัการปฐมวยัศกึษา   

       ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

 6. เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการปฐมวัยศึกษามาเป็น 

  เครื่องมือในการจัดการปฐมวัยศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์เพื่อเด็กปฐมวัย

 8. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการให้ผูป้กครองและชุมชนมีสว่นรว่มในการ 

  จัดการปฐมวัยศึกษา

 9. เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพฒันาศักยภาพและการจัดประสบการณ์ 

  ในระดับปฐมวัยศึกษา
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การปฐมวัยศึกษา ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด และรูปแบบการจัดการปฐมวัยศึกษา

ของไทยและตา่งประเทศ นโยบายและจดุมุง่หมายในการจดัการปฐมวัยศกึษา ทฤษฎสีำาคญัทางจติวิทยา 

ปัญหา และปัจจยัท่ีมีอทิธพิลตอ่การจดัการปฐมวัยศกึษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการปฐมวัยศกึษา 

วเิคราะห์รปูแบบการปฐมวยัศกึษาท่ีเหมาะกบับรบิทสงัคมไทย การรณรงคเ์พ่ือเดก็ ผูป้กครองและชุมชน

กับการปฐมวัยศึกษา การอบรมเลี้ยงดูตามหลักการและทฤษฎีสากลที่เหมาะกับวิถีชีวิตไทย

 แนวคิดพ้ืนฐานและขอบเขตการวิจัยทางปฐมวัยศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ 

เด็กปฐมวัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของเด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา

22741	 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood Education

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทฤษฎหีลกัสตูร ทฤษฎกีารสอนและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ 

  พัฒนาหลักสูตร สามารถออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยศึกษา 

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ท่ีเป็นสากลเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยี และภูมิปัญญา 

  ท้องถิน่ในการพัฒนาหลกัสตูร การนำาไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลกัสตูรปฐมวัยศกึษา

 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ 

  เรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

 4. เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้นำาและเป็นผู้ใฝ่รู้ในการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ 

  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

 5. เพ่ือให้สามารถคน้ควา้ แลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเดน็สำาคญัของการพัฒนาหลกัสตูร 

  และการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎหีลกัสตูรและทฤษฎกีารสอน ปัจจัยท่ีมีอิทธพิลตอ่การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรู้

ระดบัปฐมวยัศกึษา การออกแบบหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวัยศกึษา การทำาหลกัสตูรสถานศกึษา 

นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีนำามาใช้ในการพัฒนาผูเ้รยีนและการจดัการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวัยศกึษา การนำาหลกัสตูร 

ไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกบัสภาพปัจจบัุน ปัญหา แนวโนม้ ตลอดจนนวตักรรมดา้น

การพัฒนาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูท้ั้งในและตา่งประเทศ การวิเคราะห์องคป์ระกอบในการจดัการเรยีนรู ้ 

การจดัการในช้ันเรยีน การพัฒนาภาวะผูน้ำาและเครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรูท่ี้นำาไปสูค่ณุภาพการศกึษาปฐมวัย  

ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา

22742	 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Management of Early Childhood Educational Institution

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัทักษะท่ีจำาเป็นของผูบ้รหิารสถานศกึษาปฐมวัย และสามารถ 

  ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสภาพการณ์

 3. เพื่อให้ตระหนักถึงภารกิจของการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

 4. เพ่ือให้สามารถบรหิารจดัการงานวิชาการและงานสนบัสนนุวิชาการไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ

 5. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ เกีย่วกบันวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบรหิารสถานศกึษาปฐมวัย  

  และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 6. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งการบรหิารจดัการโปรแกรมการศกึษาสำาหรบัเดก็ปฐมวยั 

  ที่มีลักษณะพิเศษ

 7. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางในการจดัการศกึษาปฐมวัยไดอ้ย่างมีคณุภาพ 

  และประสิทธิภาพ

 8. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัคณุธรรม และจรรยาวิชาชีพของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

  ปฐมวัย

 9. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และพัฒนาตนในการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่าง 

  มีคุณภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัและกระบวนการบรหิารจดัการสถานศกึษาปฐมวยั ทักษะท่ีจำาเป็นของผูบ้รหิาร การวางแผน 

เชิงกลยุทธ ์การบรหิารข้อขัดแย้ง การจดัการสารสนเทศและการจดัการความรู ้ภารกจิของการบรหิารจดัการ 

สถานศึกษาปฐมวยั การบรหิารงานวชิาการและงานสนบัสนนุวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบรหิาร 

จดัการสถานศกึษาปฐมวัย การบรหิารจดัการโปรแกรมสำาหรบัเด็กปฐมวัยท่ีมีลกัษณะพิเศษ การประกนัคณุภาพ  

ผู้บริหารกับการพัฒนาคน และคุณธรรมจรรยาวิชาชีพของผู้บริหาร
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22743	 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Measurement and Evaluation of Preschool Children’s Behaviors

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ ปรัชญา และจุดประสงค์ของการจัด 

  ประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย

 2. เพ่ือให้มีความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการและวิธกีารประเมินพฤตกิรรม และพัฒนาการ 

  ทุกด้านของเด็กปฐมวัย

 3. เพ่ือให้สามารถพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินพฤติกรรม และพัฒนาการ 

  ทุกด้านของเด็กปฐมวัย

 4. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี

 5. เพ่ือให้มีความสามารถในการประเมินการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ตลอดจน 

  การแปลความหมายของพฤติกรรมที่ประเมิน

 6. เพ่ือให้มีความรู ้ความสามารถในการจดัทำาข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมและพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  

  และเขียนรายงานผลการประเมินเด็กปฐมวัยได้

 7. เพ่ือให้สามารถนำาผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์ในการจัดประสบการณ ์ ช่วยเหลอืและพัฒนา 

  ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎ ีหลกัการ ปรชัญา และจดุประสงคข์องการจดัประสบการณ์ให้แกเ่ดก็ปฐมวัย ขอบข่าย 

หลักการและวิธีการประเมินพฤติกรรมและพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดประสบการณ์ 

แบบต่างๆ การพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินพฤติกรรมและพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย 

การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี ตลอดจนการประเมินการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย การจัดทำาข้อมลู

เกีย่วกบัพัฒนาการเด็กปฐมวยั การแปลความหมายของพฤตกิรรมท่ีประเมิน การรายงานผลการประเมิน

พัฒนาการเด็ก การนำาผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์ในการจดัประสบการณ ์การช่วยเหลอืและการพัฒนา

เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
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22744	 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Experience for Preschool Children

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขอบข่ายของประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยสำาคัญต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์ 

  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 4. เพ่ือให้สามารถนำาความรูค้วามเข้าใจในหลกัการและวิชาการตา่งๆ ในการจดัประสบการณ ์ 

  ไปพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. เพ่ือให้มีความสามารถในการจดัประสบการณเ์พ่ือพัฒนาดา้นรา่งกาย ด้านความคดิ ดา้นภาษา  

  ด้านอารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนการมีคุณธรรมจริยธรรม และการมี 

  สุนทรียภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  ขอบข่ายของประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ปัจจัยสำาคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีการในการจัด 

ประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา

เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์จิตใจ

และการอยู่ร่วมกันในสังคม การมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการมีสุนทรียภาพ

22745	 สัมมนาหลักสูตรและการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Curriculum Development and Instruction Methodology

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทฤษฎหีลกัสตูร ทฤษฎกีารสอนและปัจจยัท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

       หลกัสตูรและสามารถออกแบบหลกัสตูรและกจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ

 2. เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรูท่ี้เป็นสากลเข้ากบันวัตกรรม เทคโนโลยี และภมิูปัญญาท้องถิน่ 

  ในการพัฒนาหลักสูตร การนำาไปใช้ ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

 3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

  การสอน

 4. เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำาในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

 5. เพื่อให้สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่นำาไปสู่คุณภาพการศึกษา
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีการสอน พื้นฐานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การทำาหลักสูตร 

สถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีนำามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ การนำาหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากล

กับนวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 กระบวนการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนา

หลกัสตูรและการเรยีนการสอน  การพัฒนาภาวะผูน้ำา และเครอืข่ายการเรยีนรูท่ี้นำาไปสูค่ณุภาพการศกึษา

22746	 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Thai Language Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหา หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรมปัจจุบัน 

  เพื่อใช้ในการสอน

 2. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของหลักสูตรภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาและออกแบบ 

  หลักสูตร

 3. เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ทางภาษาที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน

 4. เพื่อให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางภาษาไทย

 5. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ เลอืกใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการเรยีน 

  การสอนภาษาไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของหลักสูตรภาษาไทย การพัฒนาและออกแบบ 

หลักสูตร ทฤษฎีการสอนภาษา การจัดระบบการเรียนรู้ทางภาษา รูปแบบและเทคนิคการสอนภาษาไทย 

การออกแบบสือ่การเรยีนรู ้การเลอืกใชภ้มิูปัญญาและแหลง่เรยีนรู ้การสรา้งเครือ่งมือวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการสอนภาษาไทย การศึกษาแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาไทย การวิเคราะห์ เลือกใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การสอนภาษาไทย และการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย
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22747	 การพัฒนาทักษะทางภาษา	 (6	หน่วยกิต)

 Development of Language Skills

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาสำาหรับครูอย่างต่อเนื่อง

 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

 3. เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขและพัฒนาทักษะทางภาษาของ 

  ผู้เรียน

 4. เพ่ือให้สามารถสร้างเครื่องมือสำาหรับทดสอบสมรรถภาพและแก้ไขทักษะทางภาษาของ 

  ผู้เรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ธรรมชาตขิองภาษา และการใช้ภาษาเพ่ือสือ่ความหมาย ทฤษฎทีางจิตวิทยาเกีย่วกบัการเรยีน 

และการสอนภาษา การพัฒนาทักษะการฟังและดู การพูด การอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่องและ 

มีประสทิธภิาพ การพัฒนาทักษะการคดิเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา การจดัการเรยีนการสอนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการฟังและดู การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาและการประเมินสมรรถภาพทางภาษา

เพื่อการสื่อสาร

22748	 วรรณกรรมท้องถิ่น	 (6	หน่วยกิต)

 Folk Literature

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ และความสำาคัญของวรรณกรรม 

  ท้องถิ่น

 2. เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ และความสัมพันธ์ของ 

  วรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคม

 3. เพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะบางประการของวรรณกรรมท้องถิ่น

 4. เพื่อให้เข้าใจแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่น

 5. เพื่อให้เข้าใจสถานภาพการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น

 6. เพื่อให้สามารถศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความหมายและความสำาคญัของวรรณกรรมท้องถิน่ การวิเคราะห์ลกัษณะรปูแบบและเนือ้หา

ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของ

วรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรม 

ท้องถิ่น สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่น 

และการนำาวรรณกรรมท้องถิ่นไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

22749	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experience in Thai Language

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และความรู้ทางภาษาไทย เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 

  การออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาไทย

 2. เพื่อให้มีความรู้ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการฟัง การดู การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา 

  วรรณคดี และวรรณกรรม

 3. เพ่ือให้สามารถออกแบบการเรยีนการสอนและจัดประสบการณก์ารเรยีนรูใ้นเรือ่งการฟัง การด ู 

  การพูด การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม

 4. เพื่อให้สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย การศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา สาระ และการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา

วรรณคดี และวรรณกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ การจัดการเรียนรู้เพ่ือบูรณาการสาระ 

การเรียนรู้ และการผลิตสื่อการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

22750	 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ปรชัญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณติศาสตร ์จติวทิยาการเรยีนรู ้ 

  และสาระสำาคัญด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์

 2. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์ละสามารถออกแบบ 

  กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทาง 

  คณิตศาสตร์
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 3. เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการพัฒนา 

  ศักยภาพของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์

 4. เพ่ือให้สามารถอธิบายแนวคิดและขอบเขตการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษาและการวิจัย 

  ด้านการสอน การเรียนรู้ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

 5. เพ่ือให้สามารถใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน 

  คณิตศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวเิคราะห์ปรชัญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณติศาสตร ์จิตวิทยาการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ 

สารัตถะเกี่ยวกับพีชคณิต เรขาคณิต และการวิเคราะห์ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อสาร การสื่อ

ความหมาย การนำาเสนอ  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำาหรับผู้เรียน 

ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน 

และขอบเขตการวจิยัทางคณติศาสตรศ์กึษา การวจิยัการสอน การเรยีนรูน้วตักรรมและเทคโนโลยีการเรยีน

การสอนคณิตศาสตร์ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

22751	 คณิตศาสตร์ประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)

 Applied Mathematics

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์แนวคดิสำาคญัและวธิกีารประยุกตค์ณติศาสตร ์เกีย่วกบัทฤษฎจีำานวน 

  พีชคณิตนามธรรม ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น แคลคูลัส สถิติและ 

  ความน่าจะเป็น และคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่สำาคัญ

 2. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎจีำานวน พีชคณตินามธรรม ทฤษฎีกราฟ ตวัแบบเชิงเสน้ 

  และไม่ใช่เชิงเส้น แคลคูลัส สถิติและความน่าจะเป็น และคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่สำาคัญ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์แนวคดิสำาคญั วธิกีารประยกุตค์ณติศาสตรเ์กีย่วกบัทฤษฎจีำานวน พีชคณตินามธรรม 

ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น แคลคูลัส สถิติและความน่าจะเป็น และคณิตศาสตร์อื่นๆ  

ที่สำาคัญมาใช้สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการประยุกต์ด้านอื่นๆ
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22752	 คณิตศาสตร์สำาหรับครู	 (6	หน่วยกิต)

 Mathematics for Teacher

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระและหลักการของคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในเรื่อง  

  เซต แบบรปู ความสมัพันธแ์ละฟงักช์นั จำานวนและการดำาเนนิการ ตวัแปร พหุนาม  สมการ 

  และอสมการ เรขาคณิตและการพิสูจน์ การวัด เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส สถิติ 

  และความน่าจะเป็น และสาระอื่นๆ ของคณิตศาสตร์ที่สำาคัญ

 2. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยงสาระและหลักการของคณิตศาสตร์พ้ืนฐานกับ 

  คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การสัมมนาแนวคิดสำาคัญ สาระและหลักการของคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในเรื่อง เซต แบบรูป 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน จำานวนและการดำาเนินการ ตัวแปร พหุนาม สมการและอสมการ เรขาคณิต

และการพิสูจน์ การวัด เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส สถิติและความน่าจะเป็น และสาระอื่นๆ ของ

คณติศาสตรท่ี์สำาคญั  การวเิคราะห์และเช่ือมโยงสาระและหลกัการของคณติศาสตรพ้ื์นฐานกบัคณติศาสตร์

ในระดับโรงเรียน

22753	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experience in Mathematics

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูใ้นสาระท่ีเป็นพ้ืนฐานสำาคญัดา้นจำานวนและการดำาเนนิการ พีชคณติ เรขาคณติ  

  การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร 

  คณติศาสตร ์ ตลอดจนกรณศีกึษา รปูแบบกจิกรรม และงานคณติศาสตรท่ี์สง่เสรมิศกัยภาพ 

  ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน

 3. เพ่ือให้สามารถพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐาน 

  เพ่ือนำาไปสู่การเกิดความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซ้ึง และมี 

  ความหมาย

 4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาประสบการณก์ารเรยีนรูค้ณติศาสตรท่ี์เชือ่มโยงคณติศาสตร์ในช้ันเรยีน 

  กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและสถานการณ์ในชีวิตจริง
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 5. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  รวมทั้งสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 

  เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

 6. เพื่อให้สามารถพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะและ 

  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการวินิจฉัย 

  มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน

 7. เพ่ือให้สามารถพัฒนาศกัยภาพทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนโดยใช้กระบวนการวิจยัในชัน้เรยีน  

  และสามารถเกบ็ข้อมูลและจดัระบบสารสนเทศเกีย่วกบัศกัยภาพทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีน  

  เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรคณิตศาสตร์ 

สาระสำาคัญเกี่ยวกับจำานวนและการดำาเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น  

และทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์ รปูแบบกจิกรรมและงานคณติศาสตรท่ี์สง่เสรมิความรู ้ทักษะ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นฐาน และ 

การเช่ือมโยงคณติศาสตรก์บัสิง่แวดลอ้มรอบตวัและสถานการณ์ในชีวติจรงิ การจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้

เพ่ือนำาไปสูโ่ครงงานคณิตศาสตร ์การเลอืกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยี 

การพัฒนาเครือ่งมือประเมินความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์ 

เจตคตแิละคณุลกัษณะอันพึงประสงค ์ และการวนิจิฉัยมโนทัศนท่ี์คลาดเคลือ่นของผูเ้รยีน การวจิยัในช้ันเรยีน 

และจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน เพ่ือนำาไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 

ของผู้เรียนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

22754	 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจปรชัญา ธรรมชาติ โครงสรา้ง เนือ้หาสาระ และวธิกีารทางสงัคมศาสตร ์ 

  ที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

 2. เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาท่ีสอดคล้องกับพลวัต 

  ของสังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผู้เรียน

 3. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับจิตวิทยาการศึกษา

 4. เพื่อให้สามารถพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

  แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
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 5. เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการวดัและประเมินผลทางการศกึษา และการวิจัยทางการศกึษา 

  ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทางสังคมศึกษา

 6. เพื่อให้มีความเป็นครูสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรชัญา ธรรมชาติ โครงสรา้ง เนือ้หาสาระ และวิธกีารทางสงัคมศาสตร ์การประยุกต์ใช้ในการ

จดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัพลวัตของ

สังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผู้เรียน การบริหารจัดการ

ช้ันเรยีนสงัคมศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัจติวทิยาการศกึษา การพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยกีารศกึษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การพัฒนา

กระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

และการจัดการศึกษาทางสังคมศึกษา การพัฒนาความเป็นครูสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ

ประเทศ

22755	 โลกาภิวัตน์ศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Globalization Studies

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลก ภูมิภาค ประเทศ และชุมชนในยุค 

  โลกาภิวัตน์

 2. เพื่อให้สามารถเสนอแนวทางการสร้างสังคมคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์

 3. เพ่ือให้สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยท่ี 

  เกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมคุณภาพ

 4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลกัสตูรและจัดการเรยีนรูโ้ลกาภวัิตนศึ์กษาในสงัคมศกึษาไดอ้ย่าง 

  มีประสิทธิภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ กระบวนการโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงท่ีสำาคัญของโลก 

ภูมิภาค ประเทศ และชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบต่อพัฒนาการของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวคิดและกระบวนการสร้างสังคมคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์ สมดุลและการผสมผสานท่ีสำาคัญ

ในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาท่ีย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง บทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะ

ของปัจจัยสำาคัญในการสร้างสังคมคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

โลกาภิวัตน์ศึกษาในสังคมศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและกระแสโลกาภิวัตน์
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22756	 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Contemporary Information in Social Sciences

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสารสนเทศร่วมสมัยทาง 

  สังคมศาสตร์

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์

 3. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวิธกีารจดัระบบข้อมูลรว่มสมัยทางสงัคมศาสตร ์ ตลอดจน 

  การจัดระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

 4. เพ่ือให้สามารถนำาข้อมูลรว่มสมัยทางสงัคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอนไดอ้ย่าง 

  เหมาะสมกับระดับผู้เรียนและสภาพท้องถิ่น

 5. เพ่ือให้สามารถประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ท่ีได้ 

  ศึกษามาแล้ว เพื่อขยายและเสริมแนวคิดให้เกิดความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัข้อมูลรว่มสมยัทางสงัคมศาสตรด์า้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม 

ปรัชญา การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา จริยธรรม สภาวะแวดล้อม ทรัพยากร ประชากร วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ลักษณะ ประเภทและแหล่งรวมสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการจัดระบบ

ข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ และการนำาระบบสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ในการเรียนการสอน การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์

สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการจัดการความรู้ทางสังคมศาสตร์เพ่ือสร้างงานหรือ 

ข้อเขียนที่มีประสิทธิภาพ

22757	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experiences in Social Studies

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูใ้นเนือ้หาสาระเกีย่วกบัศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หนา้ท่ีพลเมอืง วัฒนธรรม 

  และการดำาเนนิชีวติในสงัคม เศรษฐศาสตร ์ประวัตศิาสตรแ์ละภมิูศาสตร ์และวิธกีารศกึษา 

  ในศาสตร์และสาระร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา

 2. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอนสงัคมศกึษาเพ่ือสง่เสรมิศกัยภาพ 

  ทางสังคมศึกษาของผู้เรียน
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 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห ์จัดทำาและปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษาทีส่อดคล้องกับแนวทาง 

  การพัฒนาบุคคลและสังคมของท้องถิ่น

 4. เพ่ือให้สามารถจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษาท่ีสมัพันธก์บัพัฒนาการของผูเ้รยีนและสถานการณ ์

  ในชีวิตจริง

 5. เพ่ือให้สามารถพัฒนาการใชน้วตักรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรู ้

  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางสังคมศึกษาของผู้เรียน

 6. เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นำาในการบรหิารจดัการช้ันเรยีนสงัคมศกึษาและการพัฒนาทักษะสำาคญั 

  ในวิชาชีพครูสังคมศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 เนือ้หาสาระเกีย่วกบัศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หนา้ท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดำาเนนิชีวิตใน 

สงัคม เศรษฐศาสตร ์ประวตัศิาสตรแ์ละภมิูศาสตร ์และวิธกีารศกึษาในศาสตรแ์ละสาระรว่มสมัยทางสงัคมศาสตร ์

ท่ีสมัพันธก์บัการเรยีนรูท้างสงัคมศกึษา การประยกุต์ใชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอนสงัคมศกึษาเพ่ือสง่เสรมิ 

ศักยภาพทางสังคมศึกษาของผู้เรียน การวิเคราะห์ จัดทำาและปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษาที่สอดคล้อง

กบัแนวทางการพัฒนาบุคคลและสงัคมของท้องถิน่ การจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษาท่ีสมัพันธก์บัพัฒนาการ

ของผูเ้รยีนและสถานการณ์ในชวีติจรงิ การพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเครอืข่ายการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาคณุลกัษณะทางสงัคมศกึษาของผูเ้รยีน ภาวะผูน้ำาในการบรหิารจดัการ

ชั้นเรียนสังคมศึกษาและการพัฒนาทักษะสำาคัญในวิชาชีพครูสังคมศึกษา

22759	 ชีววิทยาและเคมีสำาหรับครู	 (6	หน่วยกิต)

 Biology and Chemistry for Teachers

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธบิายแนวคดิสำาคญัของวิวฒันาการของสิง่มีชวิีต กายวภิาค และสรรีวทิยา 

  ของพืชและสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ พันธุกรรม และเทคโนโลยี 

  ชีวภาพ

 2. เพ่ือให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับอะตอมและโมเลกุล กลไกสำาคัญของปฏิกิริยาเคมี เคมี 

  อนนิทรย์ี สารประกอบเชิงซ้อน สมบัตทิางกายภาพและทางเคมขีองของแข็ง และของไหล  

  ปิโตรเคมิคอล และเคมีอินทรีย์

 3. เพื่อให้สามารถอธิบายและวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อม และการนำาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

  มาใช้ในการปรับปรุง และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 4. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประยุกตค์วามรูท้างชีววิทยาและเคมมีาใช้ในการ 

  จัดการเรียนการสอน
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ ความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ ระบบนิเวศ พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อะตอมและโมเลกุล กลไกสำาคัญของปฏิกิริยาเคมี 

เคมีอนินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของของแข็งและของไหล  

ปิโตรเคมิคอล เคมีอินทรีย์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการนำาความรู้ทางชีววิทยา และเคมี 

มาจัดการเรียนการสอน

22760	 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำาหรับครู	 (6	หน่วยกิต)

 Physics and Astronomy for Teachers

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธบิายแนวคดิสำาคญัของวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบั กลศาสตร ์พลศาสตร ์ของไหล  

  พลงังาน เทอร์โมไดนามิกส ์ความรอ้น คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟา้ อเิลก็ทรอนกิส ์สารกมัมันตรงัส ี 

  เทคโนโลยีพลงังาน เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส ์เทคโนโลยีการสือ่สาร เทคโนโลยวีสัดศุาสตร ์ 

  และนาโนเทคโนโลยีกายภาพ

 2. เพ่ือให้สามารถอธบิายแนวคดิสำาคัญของวิทยาศาสตรเ์กีย่วกบัโลกดา้นบรรยากาศ อุตนุยิมวิทยา  

  พายแุละหยาดน้ำาฟา้ ภมิูอากาศ ธรณวีทิยา การเคลือ่นท่ีและการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก  

  แผนที่ทางภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศ ทฤษฎีของเอกภพ ปรากฏการณ์ทาง 

  ดาราศาสตร์ ดวงดาว และเทคโนโลยีอวกาศ

 3. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประยกุตค์วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัฟสิกิสแ์ละ 

  ดาราศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 กลศาสตร ์พลศาสตร ์ของไหล พลงังาน เทอร์โมไดนามิกส ์ความรอ้น คลืน่ แสง เสยีง ไฟฟ้า  

อิเล็กทรอนิกส์ สารกัมมันตรังสี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสื่อสาร  

เทคโนโลยีวสัดุศาสตร ์และนาโนเทคโนโลยีกายภาพ วทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัโลกดา้นบรรยากาศ อุตนุยิมวทิยา  

พายุและหยาดน้ำาฟา้ ภมิูอากาศ ธรณวิีทยา การเคลือ่นท่ีและการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก แผนท่ีทาง 

ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศ ทฤษฎีของเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดวงดาว และ

เทคโนโลยีอวกาศ
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22761	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experiences in Sciences

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เนื้อหาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาร 

  และสมบัตขิองสาร แสงและการเคลือ่นท่ี พลงังาน การเปลีย่นแปลงของโลก และดาราศาสตร ์

  กับอวกาศ

 2. เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับเนื้อหาสาระเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ 

  กระบวนการดำารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แสงและการเคลื่อนที่  

  พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์กับอวกาศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การศึกษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการดำารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แสงและการเคลื่อนท่ี พลังงาน  

การเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์กับอวกาศ

22762	 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of English Language Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมทางภาษา

 2. เพ่ือให้สามารถอธิบาย เปรียบเทียบเช่ือมโยงปรัชญาและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเรียน 

  การสอนภาษาอังกฤษ

 3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

 4. เพ่ือให้สามารถเลอืก/นำาวทิยวิธกีารเรยีนและประเมินผลภาษาอังกฤษแบบตา่งๆ โดยเฉพาะ 

  การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

 5. เพื่อให้สามารถจัดการสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 6. เพ่ือให้สามารถศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ และ 

  สามารถนำาไปใช้ประโยชน์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ และการประเมินภาษา

อังกฤษแบบตา่งๆ การเรยีนรูแ้บบพ่ึงตนเอง สือ่และแหลง่เรยีนรูภ้าษาองักฤษ การวิจยัเกีย่วกบัหลกัสตูร 

และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

22763	 หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา	 (6	หน่วยกิต)

 Principles Context of English Language Learning

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และเปรียบเทียบการเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่สอง

 2. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์ปัจจัยสิง่แวดลอ้มและจิตวิทยาท่ีเกีย่วข้องและสง่ผลตอ่การเรยีนรู ้

  ภาษาของผู้เรียน

 3. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจดา้นทฤษฎขีองบรบิททางสงัคม วฒันธรรม จติวทิยา ตวัแปรดา้น 

  ผู้ใช้ภาษา เจตนาของการสื่อสารทางภาษาและอิทธิพลที่มีต่อรูปแบบและวิธีการใช้ภาษา

 4. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของบริบทท่ีมีต่อวิธีการใช้ และความเข้าใจในสาร 

  ของผู้ใช้ภาษา วิเคราะห์และสังเคราะห์สารประเภทต่างๆ ในทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน  

  และทักษะสัมพันธ์

 5. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา วิเคราะห์และสังเคราะห์การเรียนรู้ภาษา 

  โดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 6. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับมาใช้กับการจัดการเรียนการสอน 

  ในชั้นเรียน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเรยีนรูภ้าษาแรกและภาษาตา่งประเทศ ทฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาและการเรยีนรูภ้าษาในและ

นอกช้ันเรยีน ทฤษฎ ีงานวจิยั บทความและตำาราเกีย่วกบับรบิททางภาษา สงัคม และการใช้ภาษาในทักษะ

ตา่งๆ ปัจจยัสิง่แวดลอ้มและจติวทิยาท่ีเกีย่วข้องและสง่ผลตอ่การเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน ปฏสิมัพันธข์อง

บริบท ผลกระทบและอิทธิพลของตัวแปรด้านบริบทสังคม วัฒนธรรม และตัวแปรด้านผู้ใช้ภาษาที่มีต่อ

รูปแบบและวิธีการใช้ภาษา ประเภทของสารกับความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ภาษา ประสบการณ์ในการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์สาร
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22764	 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 Materials and Media Development in Teaching English

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถสำารวจความตอ้งการ ความจำาเป็น และความสนใจของผูเ้รยีนและผูเ้กีย่วข้อง 

  เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนท่ีจะพัฒนาข้ึน 

  ตอบสนองได้

 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์บทเรียนและสื่อการสอนตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน

 3. เพ่ือให้สามารถเลือกสรรและประเมินสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิธีการ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อ 

  อิเล็กทรอนิกส์ตามเนื้อหาวิชาที่สอน

 4. เพื่อให้สามารถประยุกต์บทเรียนและสื่อการสอนให้เข้ากับบริบทและสิ่งแวดล้อม

 5. เพ่ือให้สามารถออกแบบ และสรา้งบทเรยีน สือ่การสอน และกจิกรรมการเรยีนการสอนทักษะ 

  ทางภาษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

 6. เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพบทเรียนและสื่อการสอนที่สร้างขึ้น

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การสำารวจความตอ้งการ ความจำาเป็น และความสนใจของผูเ้รยีนและผูท่ี้เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการใช ้

ภาษาอังกฤษกอ่นการพัฒนาบทเรยีนและสือ่การสอน การวิเคราะห์บทเรยีนและสือ่การสอนตามหลกัสตูร 

ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน การเลือกสรร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิธีการ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การประยุกต์บทเรียนและสื่อการสอนให้เข้ากับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และ

ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาและการเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจำาวันและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ในการเรียนรู้ภาษา การออกแบบ สร้าง และประเมินบทเรียน สื่อการสอนและกิจกรรมการเรียน 

การสอนทักษะทางภาษา
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22765	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experience in English Language

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถนำาแนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตร 

  ภาษาอังกฤษมาวางแผนประยุกต์ใช้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

 2. เพ่ือให้สามารถนำาความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัผูเ้รยีน เทคนคิการสอนและการพัฒนากจิกรรม 

  การเรยีนรูภ้าษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผูเ้รยีนแตล่ะวยัมาประยุกต์ใชใ้นสถานการณ ์

  จริง/เสมือนจริง

 3. เพื่อให้สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการสื่อสาร

 4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาประสบการณก์ารเรยีนรูภ้าษาท่ีเช่ือมโยงภาษาอังกฤษในช้ันเรยีนกบั 

  สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง

 5. เพ่ือให้สามารถเลอืกใช้ข้อมลู/สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาบทเรยีน สือ่ และนวัตกรรมการสอน 

  รวมท้ังสามารถเลอืกใชก้จิกรรม สือ่ และเทคโนโลยท่ีีช่วยให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสถานการณ ์

  เสมือนจริง

 6. เพ่ือให้สามารถพัฒนาเครือ่งมือวดัและประเมินความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 

  ทักษะ และการใช้ภาษาอังกฤษ  

 7. เพ่ือให้สามารถพัฒนาศกัยภาพทางภาษาอังกฤษของผูเ้รยีนโดยใช้กระบวนการวิจยัในช้ันเรยีน  

  เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาผู้เรียน และระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอน มาตรฐานการเรยีนรู ้และหลกัสตูรภาษาอังกฤษ

สาระสำาคัญเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์จริง การนำาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน เทคนิค 

การสอน และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

แต่ละวัยมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง/เสมือนจริง ตลอดจนการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษท่ีเช่ือมโยงภาษาอังกฤษในช้ันเรยีนกบัสถานการณ/์สิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิ การเลอืกใชข้้อมูล/ 

สารสนเทศเพื่อพัฒนาบทเรียน นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

พัฒนาเครือ่งมอืวดัและประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ และการใช้ภาษา

อังกฤษ การใช้กระบวนการวจิยัในช้ันเรยีนเพ่ือการนำาไปสูก่ารพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนและการพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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22768	 บริบททางการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Context of Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธิบายสภาพและผลกระทบของบริบทด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  

  วัฒนธรรมที่มีต่อการศึกษา

 2. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ผลกระทบของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้ม 

  ที่มีต่อการศึกษา

 3. เพ่ือให้สามารถเสนอแนวคิดของบทบาทการศกึษาตอ่การแกปั้ญหาความขัดแยง้ของสงัคม 

  ประเทศและสังคมโลก

 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมกับการศึกษา

 5. เพ่ือให้สามารถประยุกตอ์งคค์วามรูด้า้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการจัดการศกึษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 สภาพและผลกระทบของบริบทด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการจัดการศึกษา บทบาทของการศึกษาต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ในสังคม คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการจัดการศึกษา

22769	 การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Management for Special Learners

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความหมาย หลกัการ วิธีการจัดการศกึษา และการแกปั้ญหา 

  ของผู้เรียนลักษณะพิเศษ

 2. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ สภาพและปัญหาของผู้เรียน 

  ลักษณะพิเศษ

 3. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัจติวทิยาการเรยีนการสอน สำาหรบัผูเ้รยีนลกัษณะพิเศษ  

  เพื่อนำามาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม

 4. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการเลอืกใช้เครือ่งมือเพ่ือจำาแนกประเภทของผูเ้รยีนลกัษณะพิเศษ  

  และวนิจิฉัยเบ้ืองตน้ได ้อกีท้ังสามารถใชส้ือ่และวธิกีารจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้ง ช่วยเหลอื 

  และแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 5. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจ ตลอดจนสามารถประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนลกัษณะพิเศษ

 6. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัคุณสมบัต ิและบทบาทของผูใ้ห้การศึกษาสำาหรบัผูเ้รยีน 

  ลกัษณะพิเศษ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดระบบการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความหมาย ความสำาคัญ และความจำาเป็น หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาสำาหรับ 

ผู้เรียนลักษณะพิเศษ ประเภทและรูปแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ การวิเคราะห์ 

ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อวนิจิฉัยเบ้ืองต้นเกีย่วกบัธรรมชาต ิสภาพและปัญหาของผูเ้รยีนลกัษณะพิเศษ จติวทิยา 

การเรยีนการสอนสำาหรบัผูเ้รยีนลกัษณะพิเศษ เครือ่งมือและการเลอืกใช้เครือ่งมือเพ่ือจำาแนกประเภทของ

ผู้เรียนลักษณะพิเศษ สื่อ และวิธีการจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ แนวทางการประเมินผล 

การเรียนรู้ของผู้เรียนลักษณะพิเศษ การช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้เรียนลักษณะพิเศษท่ีเหมาะสม  

คุณสมบัติและบทบาทของผู้ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนลักษณะพิเศษ

22770	 สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ		 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Vocational and Career Education

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ กลุ่มอาชีพท่ีสำาคัญ 

  ในสังคมไทยและสังคมโลก

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนาหลกัสตูรการจัดการเรยีนรูแ้ละการฝกึอบรม 

  ทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถานประกอบการในการฝึกทักษะอาชีพและ 

  การจัดการอาชีพเชิงธุรกิจ

 4. เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลกัสตูรอาชีวศกึษาและการงานอาชีพ และมีทักษะในการออกแบบ 

  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 5. เพ่ือให้สามารถพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังการวัด 

  และประเมินผลในการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 6. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

  การสอนทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

 7. เพ่ือให้สามารถวางแผนการดำาเนนิการพัฒนาการจดัการศกึษาวชิาอาชีพในท้องถิน่ของตน

 8. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ มาตรฐานและคุณลักษณ์ทางอาชีวศึกษา 

  และการงานอาชีพ

 9. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์แนวโนม้ของการจดัการเรยีนรูท้างอาชวีศกึษาและการงานอาชีพ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการพัฒนาหลกัสตูร การจดัการเรยีนรูแ้ละการฝกึอบรมทางอาชีวศกึษาและการงานอาชีพ 

กลุม่อาชพีสำาคญัในสงัคมไทยและสงัคมโลก แนวทางอาชีวศกึษาและการงานอาชีพตามพลวัตของสงัคม 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล กระบวนการวิจัยในด้านการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ การวางแผนการดำาเนินการพัฒนา 

การจดัการศกึษาวชิาอาชพีในท้องถิน่ของตน สมรรถนะ มาตรฐาน คณุลกัษณ ์และการวิเคราะห์แนวโนม้ 

การจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

22771	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ		 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experiences in Vocational and Career Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูเ้นือ้หาเรือ่ง การดำารงชีวิตและครอบครวั การอาชีพ การออกแบบช้ินงานท่ี 

  เป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทำางานและอาชีพ

 2. เพ่ือให้สามารถออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ำาหรบัเนือ้หาสาระเรือ่ง การดำารงชีวิต 

  และครอบครัว การอาชีพ การออกแบบชิ้นงานท่ีเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  และเทคโนโลยีเพื่อการทำางานและอาชีพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การศึกษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 

การดำารงชีวติและครอบครวั การอาชีพ การออกแบบช้ินงานท่ีเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

เทคโนโลยีเพื่อการทำางานและอาชีพ
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23720	 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา		 (6	หน่วยกิต)

 Theories and Practices in Educational Administration

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายและพัฒนาการของทฤษฎีการบริหารการศึกษา

 2. มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารบรหิารการศกึษาท่ีสำาคญั และทฤษฎอ่ืีนๆ ท่ีเกีย่วข้อง

 3. มีความรูค้วามสามารถในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ทฤษฎท่ีีเหมาะสมกบัการบรหิารการศกึษา

 4. มีความรู้ความสามารถในการนำาทฤษฎีการบริหารการศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องไป 

  ประยุกต์ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความหมาย ความสำาคญั ขอบข่าย และพัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิาร และทฤษฎกีารบรหิาร 

การศกึษา แนวคดิ และทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบัการบรหิารการศึกษาท่ีสำาคญั ไดแ้ก ่ทฤษฎรีะบบ ทฤษฎอีงคก์าร 

พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นำา อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การตัดสินใจ 

สัง่การ การบรหิารความขัดแยง้ การจงูใจ การตดิตอ่สือ่สาร การบรหิารสมรรถนะทรพัยากรบุคคลในองค์การ 

แนวคิดร่วมสมัยทางการบริหาร นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 

ระบบการศึกษาและระบบการบริหารการศึกษาไทย กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการ

ศึกษา การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีตะวันตกและตะวันออกท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร 

การศึกษาเพื่อการปฏิบัติภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

24725	 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Research and Statistics

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา

 2. เพื่อให้สามารถวางแผนการวิจัยทางการศึกษา

 3. เพื่อให้สามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย

 4. เพื่อให้สามารถเขียนโครงการวิจัย

 5. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

 6. เพื่อให้สามารถเขียนรายงานการวิจัยและประเมินคุณภาพงานวิจัย
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การกำาหนดปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย การค้นคว้าวรรณกรรมเพ่ือการวิจัยทางการ

ศกึษา การกำาหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัและสมมตฐิานของการวิจัย ประเภทของการวิจยัทางการศกึษา   

การวางแผนการวิจัย การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัย การใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมิน

คุณภาพงานวิจัย

24726	 วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Evaluation Methodology

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน ทฤษฎีการวัดและการประเมิน

 2. เพ่ือให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการและแนวปฏิบัตใินการประเมนิสิง่ท่ีมุ่งประเมินใดๆ  

  ทางการศึกษา การประกนัคณุภาพการศกึษา การประเมินความตอ้งการจำาเป็น การประเมิน 

  ความก้าวหน้า และการประเมินผลการดำาเนินงาน

 3. เพื่อให้สามารถออกแบบ วางแผนประเมิน พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ 

  สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการประเมินงานหรือโครงการ

 4. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการประเมิน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดในการประเมินทางการศึกษา จิตวิทยาและสังคมวิทยาเพ่ือการประเมิน พ้ืนฐาน

เศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมิน ทฤษฎีการวัด การประเมินและการตัดสินใจ การวางแผนและออกแบบ

ประเมิน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมิน การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเพ่ือการประเมิน การเลือกใช้สถิติเพ่ือการประเมินและการเขียนรายงานการประเมิน การ

ประเมินความต้องการจำาเป็น การประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผลการดำาเนินโครงการ   

การประกันคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติในการประเมินสิ่งท่ีมุ่งประเมินใดๆ ทางการศึกษา และการ

บริหารจัดการโครงการประเมิน
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24727	 สัมมนาการประเมินการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Educational Evaluation

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการประเมินการศึกษา 

 2. เพ่ือให้สามารถตดิตาม คน้คว้า และวิเคราะห์นวัตกรรม และแลกเปลีย่นความคดิเห็นใหม่ๆ    

  ของการประเมินทางการศึกษา   

 3. เพ่ือให้สามารถกำาหนดประเด็นการประเมิน วางแผน และบริหารจัดการประเมินทาง 

  การศึกษา   

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการของ 

การประเมิน การศึกษาสภาพปัจจบัุน ปัญหา และแนวโนม้ของการประเมินการศกึษา การวางแผน การบรหิาร 

และการจดัการในการประเมนิ การประเมนิความตอ้งการจำาเป็น การประเมนิตนเอง ท้ังในระดับบุคคลและ 

หน่วยงาน การประเมินหลักสูตรและการสอน การประเมินผู้เรียน การประเมินนโยบาย และแผนงาน  

การประเมินโครงการ การประเมนิองคก์รและบุคลากร การประกนัคุณภาพการศกึษา การประเมนิผลผลติ 

และผลกระทบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ผลการประเมิน การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมิน 

ด้านอื่นๆ     

24728	 การประเมินนโยบาย	แผนงานและโครงการ	 (6	หน่วยกิต)

 Evaluation of Policy, Program and Project

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำานโยบาย แผนงานและโครงการ   

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ  

 3. เพื่อให้สามารถประเมินนโยบาย  แผนงานและโครงการ   

 4. เพ่ือให้มีความรูค้วามสามารถในการใช้ผลการประเมินเพ่ือการประเมินนโยบาย  แผนงาน 

  และโครงการได้อย่างต่อเนื่อง  

 



146
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานและโครงการ การพัฒนานโยบาย แผนงานและโครงการ  

แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ กระบวนการประเมนิ อนัไดแ้ก ่การวิเคราะห์นโยบาย  

แผนงานและโครงการ การกำาหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน รูปแบบการประเมิน  

การวางแผนเพื่อการประเมิน การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผล 

การประเมนิ การเขียนรายงานการประเมนิและการนำาผลการประเมินไปใช้ การประเมนิความพรอ้มและ 

ความจำาเป็น การประเมินการนำานโยบาย แผนงานและโครงการไปใช้ การประเมินผล การดำาเนินงาน 

และการประเมินผลกระทบ     

24729	 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน	 (6	หน่วยกิต)

 Evaluation of Curriculum and Instruction  

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน   

 2. เพื่อให้สามารถวางแผนการประเมินหลักสูตร   

 3. เพื่อให้ประเมินหลักสูตรในลักษณะต่างๆ    

 4. เพื่อให้สามารถประเมินการสอน   

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 

การสอน การวางแผนหลกัสตูร แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินหลกัสตูรและการเรยีนการสอน การวเิคราะห์หลกัสตูร  

รปูแบบการประเมินหลกัสตูร การวางแผนเพ่ือการประเมินหลกัสตูร การกำาหนดจุดมุ่งหมาย ตวับ่งช้ีและ 

เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร 

การวิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการ

ประเมิน การประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร การประเมินการนำาหลักสูตรไปใช้ การติดตามผลและ 

การประเมินกระทบของหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตรและการสอน
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24730	 การประเมินองค์กรและบุคลากร	 (6	หน่วยกิต)

 Organization and Personnel Evaluation  

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร การบริหารบุคลากร การประเมินองค์กรและ 

  บุคลากร และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินองค์กรและบุคลากร   

 2. เพื่อให้สามารถวางแผนประเมิน และดำาเนินการประเมินองค์กรและบุคลากร  

 3. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประเมินภาวะแวดลอ้มและความพรอ้มขององคก์ร  

  การประเมินความกา้วหนา้ขององคก์ร การประเมนิผลการดำาเนนิงานตามภารกจิขององคก์ร  

  การประกนัคุณภาพองคก์ร การวิเคราะห์งาน การประเมินความตอ้งการบุคลากร การสรรหาและ 

  การคดัเลอืกบุคลากร การประเมนิการปฏบัิตงิาน และการประเมินศกัยภาพของบุคลากร 

 4. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ 

  ประเมินองค์กรและบุคลากร

 5. เพ่ือให้มีความรู ้ความสามารถในการนำาผลการประเมินไปใชเ้พ่ือพัฒนาองคก์รและบุคลากร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร การบริหารบุคลากร การประเมินองค์กรและบุคลากร ทฤษฎีการ

ประเมินองค์กรและบุคลากร การวิเคราะห์องค์กร การวิเคราะห์งาน การกำาหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ในการประเมินองคก์รและบุคลากร การพัฒนาเครือ่งมือและการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการประเมิน

องคก์รและบุคลากร การนำาเสนอข้อมูลผลการประเมินองคก์รและบุคลากร การประเมินภาวะแวดลอ้มและ 

ความพร้อมขององค์กร การประเมินความก้าวหน้าและผลการดำาเนินงานตามภารกิจขององค์กร การ

ประกันคุณภาพองค์กร การประเมินความต้องการบุคลากร การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การ

ประเมินความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินศักยภาพ

ของบุคลากร การบริหารจัดการและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประเมินองค์กรและบุคลากร  

การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากร
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24794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การประเมินการศึกษา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Educational	Evaluation)

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้มีทักษะในการนำาแนวคิด ทฤษฎแีละวิธกีารท่ีศกึษาจากชุดวิชาตา่งๆ มาใช้ในการศกึษา 

วิเคราะห์ ค้นคว้าหรือวิจัยทางการประเมินการศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาสำาหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิจัย การเขียนโครงการ การวิเคราะห์ 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีจะทำาการวเิคราะห์หรอืวจิยั การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล การเสนอ 

รายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย

24795	 วิทยานิพนธ์	(การประเมินการศึกษา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Educational	Evaluation)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจัย  

การเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจยัสำาหรบัวิทยานพินธ ์การเกบ็รวบรวม 

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์  

การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ 
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24796	 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมินการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Educational Evaluation

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล

 2. เพ่ือพัฒนาให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม และมเีจตคตท่ีิดีตอ่การประกอบอาชีพประเมินการศกึษา

 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการในวิชาชีพการประเมินการศึกษา

 4. เพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 5. เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้นำาทางด้านการประเมิน 

  การศึกษา

 6. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวเิคราะห์และการจดัองคก์าร การประยุกตใ์ช้เทคนคิการประเมินการศกึษา การพัฒนาตนเองให้มี 

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ การสร้างเสริมและการพัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพ  

การสร้างเสรมิมนษุยสมัพันธ ์และความสามารถในการทำางานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหา 

ทางด้านประเมินการศึกษา รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

25711	 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Concepts of Guidance and Theories in Psychological Counseling 

	 วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัทฤษฎแีละแนวปฏบัิติในการให้การปรกึษาเชิงจิตวิทยา

 3. เพ่ือให้สามารถนำาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาไปใช้ในการแนะแนวและ 

  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แนวคิด

ทางการแนะแนว ทฤษฎกีารปรกึษาการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวิทยา การแนะแนวและการปรกึษา 

เชิงจติวทิยา การปรกึษาครอบครวั การปรกึษารายบุคคล การปรกึษากลุม่ และทักษะการปรกึษาแบบจลุภาค



150
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

25712	 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Guidance and Psychological Counseling

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีการวิจัย และการวิจัยประเภทต่างๆ 

 2. เพ่ือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ  และสามารถประเมนิคณุภาพงานวิจัยดา้นการแนะแนวและ 

  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้

 3. เพ่ือให้มจีรรยาบรรณของนกัวิจยั และสามารถทำาการวิจยัทางการแนะแนวและการปรกึษา 

  เชิงจิตวิทยาได้ตามมาตรฐานทางวิชาการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวธิกีารวจิยัทางการศกึษา การคน้ควา้วรรณกรรมเพ่ือการวจิยัทางการศกึษา การวางแผน 

การวจิยัและการรวบรวมขอ้มูล ระเบียบวธิทีางสถติเิพ่ือการวิจยั การวิจยัเชิงพรรณนา การวิจยัเชิงทดลอง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา

เชิงจติวทิยา การวิจยัเกีย่วกบัการศกึษาและรวบรวมข้อมลูเป็นรายบุคคล การวิจยัเกีย่วกบับรกิารสนเทศ 

การวจิยัเกีย่วกบับรกิารปรกึษาเชิงจติวทิยา การวิจัยเกีย่วกบัการบรกิารจดัวางตวับุคคล การวิจัยเกีย่วกบั 

การบริการติดตามและประเมินผลการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือ

และกจิกรรมสำาหรบัการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา และการวิจยัเกีย่วกบัการบรหิาร การบรกิาร 

และวิชาการด้านงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25713	 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Guidance and Psychological Counseling

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ปัญหาทางสังคม  

  การศึกษา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จากสภาพปัจจุบันและวรรณกรรม 

  ที่เกี่ยวข้อง

 2. เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจน 

  แนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 3. เพ่ือให้สามารถกำาหนดแนวทางในการพัฒนาและ/หรือแก้ปัญหาและสามารถหา 

  องค์ความรู้ใหม่ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางสังคม 

การศกึษา การแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวทิยาจากสภาพปัจจบัุน และวรรณกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง นวตักรรม

และแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนแนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การกำาหนดแนวทาง 

ในการพัฒนาและ/หรอืแกปั้ญหา และสามารถหาองคค์วามรูใ้หมท่างการแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวทิยา

25714	 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา			 (6	หน่วยกิต)																	

 Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจในหลกัการพัฒนาเครือ่งมือและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษา 

  เชิงจิตวิทยา

 2. เพ่ือให้สามารถนำาความรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเครือ่งมอืแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา 

  ไปประยุกต์ใช้ในการสรา้งเครือ่งมือเพ่ือการแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ

 3. เพ่ือให้สามารถนำาความรูเ้ก่ียวกบัการพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา 

  ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาได้อย่างเหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการเบ้ืองต้นและแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานด้านการศึกษา เครื่องมือมาตรฐาน 

ดา้นอาชีพ เครือ่งมือมาตรฐานดา้นสว่นตวัและสงัคม เครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

ท่ีสามารถสร้างข้ึนใช้ได้เองและหลักการสร้าง การพัฒนากิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

กจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชิงจติวทิยา ดา้นการศกึษา ดา้นอาชีพ และดา้นสว่นตวัและสงัคม นวตักรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาเครือ่งมือและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชิงจิตวิทยา การหาประสทิธภิาพ 

การประเมินคุณภาพ วิธีการใช้และการรายงานผลการใช้เครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาที่ได้พัฒนาขึ้น
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25715	 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร	 (6	หน่วยกิต)

 Guidance and Psychological Counseling in Organizations

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาในองค์กร

 2. เพื่อให้เข้าใจหลักและแนวการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาในองค์กร

 3. เพ่ือให้มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์และประสานงานเพ่ือการแนะแนวและ 

  การปรึกษาในองค์กร

 4. เพ่ือให้สามารถนำาหลักการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาไปสู่การปฏิบัติและสามารถ 

  พัฒนางานแนะแนวและการปรึกษาในองค์กร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและความสำาคญัเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาในองคก์ร จิตวิทยาท่ีเกีย่วข้องกบั 

การแนะแนวและการปรึกษาในองค์กร แนวการจัดและบริหารงานแนะแนวและการปรึกษาในองค์กร 

พฤติกรรมบุคคลในองค์กรกับการแนะแนวและการปรึกษาในองค์กร บริการแนะแนวและการปรึกษา 

ที่ควรจัดให้กับบุคลากรในองค์กร การให้บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์กร การให้บริการสนเทศ 

ในองค์กร การให้บริการปรึกษาในองค์กร การให้บริการจัดวางตัวบุคคลในองค์กร การให้บริการติดตาม

และประเมินผลในองค์กร การประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาในองค์กร

การนำาผลการวิจัยมาใช้กับงานแนะแนวและการปรึกษาในองค์กร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

เกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาในองค์กร และการพัฒนางานแนะแนวและการปรึกษาในองค์กร

25794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Guidance	and	Psychological	Counseling)

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้มีทักษะในการนำาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการท่ีได้จากการศึกษาชุดวิชาต่างๆ และ

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา 

เชิงจิตวิทยา ในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำาคัญต่อการพัฒนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ/

หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

  การเลอืกปัญหาสำาหรบัการศกึษาคน้คว้าอิสระหรอืการวิจัยท่ีเป็นประเดน็สำาคญัตอ่การพัฒนา 

การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ การเขียนโครงการ 

การสงัเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และการนำาเสนอการศกึษาคน้คว้า

อิสระหรือการวิจัย

25795	 วิทยานิพนธ์	(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Guidance	and	Psychological	Counseling)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

  4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่           

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจัย  

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. เพื่อสร้างเสริมให้มีบุคลิกภาพของการเป็นนักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาที่ดี

 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการในวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษา 

  เชิงจิตวิทยา

 3. เพื่อพัฒนาทักษะในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 4. เพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 5. เพือ่พัฒนาให้ตระหนกัในการนำาเจตคต ิจรยิธรรม และจรรยาวิชาชีพของนกัแนะแนวไปใช้ 

  ในวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 วสิยัทัศนข์องนกัแนะแนว การวเิคราะห์และการจดัศูนยแ์นะแนว การบรหิารงานแนะแนว การพัฒนา 

ตนเองให้มบีคุลกิภาพท่ีเหมาะสมและมีเจตคตท่ีิดตีอ่วิชาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ำาในวิชาชีพ  

การสรา้งเสรมิมนษุยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทำางานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ ทักษะการให้บรกิารปรกึษา 

เชิงจิตวิทยาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ การส่งเสริมเจตคติ 

จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

26707	 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (6	หน่วยกิต)

 Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรูแ้ละความเข้าใจในแนวคดิ หลกัการ ปรชัญา ความเช่ือ ตลอดจนทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบั 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 2. สามารถวเิคราะห์ววิฒันาการของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั และเข้าใจ 

  ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 3. สามารถวเิคราะห์และคดักรองข้อมูลจากบรบิททางสงัคม ความเชือ่ท่ีมีผลเกีย่วกบัการพัฒนา 

  ประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสรุปปัญหาและเสนอแนะ 

  แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรัชญา แนวคิด และความเชื่อเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย และ

การศึกษาทางเลือกของไทยและต่างประเทศ หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พัฒนาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของไทยและต่างประเทศ 

 แนวคิดการจัดการศึกษาในประเทศไทย ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนา

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนา

ประเทศ  การวิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

26708	 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (6	หน่วยกิต)

 Research for Nonformal and Informal Education Development

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ การวิจัยประเภทต่างๆ และประยุกต์ใช้กับการศึกษานอกระบบและ 

  การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสังคมแห่ง 

  การเรียนรู้

 2. สามารถวางแผนออกแบบการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 3. สามารถดำาเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 4. สามารถนำาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

  อัธยาศัยได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรูเ้กีย่วกบัสถติแิละการวจัิย การวิจัยทางสงัคมศาสตร ์การวิจัยทางการศกึษา การพัฒนา 

โครงการวิจัย การวิเคราะห์โครงการวิจัย แผนและแนวคิดการวิจัยท่ีเหมาะสมกับการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงมนุษยวิทยา การวิจัยเชิงปฏิบัติ การวิจัย

เชิงพัฒนา กรณศึีกษาการวจิยัและพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การดำาเนนิการ

วจิยัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั การประยุกต์ใช้การวิจัยทางการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้
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26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(6	หน่วยกิต)

 Seminars on Nonformal and Informal Education Management

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาสาระ หลกัการและทฤษฎท่ีีสำาคญัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 2. สามารถประยุกตห์ลกัการ แนวคดิในการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

  ตามอัธยาศัย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพโดยการ  

  บูรณาการความรูเ้ดมิและความรูปั้จจบัุนอยา่งสรา้งสรรคด์ว้ยความรบัผดิชอบและรว่มมือ 

  กบัผูอ้ืน่เพ่ือแกไ้ขปัญหาตา่งๆ โดยแสดงความเป็นผูน้ำาได้อย่างเหมาะสม ยึดมัน่ตามหลกั 

  คุณธรรม จริยธรรม

 3. สามารถบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับ 

  บริบทด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

  อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับกลุ่มบุคคลต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบการศกึษาตามอัธยาศยั การวางแผนจลุภาค การวเิคราะห์ 

สภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้รยีนและชุมชนบนพ้ืนฐานหลกัการ ทฤษฎแีละการวิจยั การศกึษาคน้คว้า  

การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาโครงการการศึกษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การวเิคราะห์แผน การวิเคราะห์โครงการ การพัฒนาความคดิใหม่ๆ 

จากการบูรณาการความคิดเดิมและความคิดปัจจุบัน การบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศยั การนเิทศการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การตดิตามและประเมินการศกึษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การตดิตามและประเมนิโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 การมีภาวะผู้นำา การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำางานและการ

สัมพันธ์ชุมชน การมีความรับผิดชอบและร่วมมือกับผู้อ่ืนและการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย
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26710	 การเรียนการสอน	การฝึกอบรม	การพัฒนาสื่อการศึกษา	 (6	หน่วยกิต) 

	 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	

 Instruction, Training, Media Development in Nonformal and Informal Education

	 วัตถุประสงค์

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

 2. สามารถวิเคราะห์ วางแผนการเรียนการสอน การฝึกอบรม และพัฒนาสื่อสำาหรับงาน 

  การศึกษานอกระบบ

 3. สามารถวเิคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคดิ หลกัการการศกึษานอกระบบเพ่ือพัฒนาหลกัสตูร 

  การเรียนการสอน การฝึกอบรม และการใช้สื่อในงานการศึกษานอกระบบ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลักการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ หลักสูตรท้องถิ่น หลักการ ทฤษฎีและจิตวิทยา 

ท่ีเกีย่วข้องกบัการเรยีนการสอนการศกึษานอกระบบ การเรยีนการสอนผูใ้หญ่ หลกัการ แนวคดิ เทคนคิการจดัและ 

บริหารการฝึกอบรม กลุ่มสัมพันธ์ หลักการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อการศึกษานอกระบบ และแหล่ง 

การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(6	หน่วยกิต)

 Seminars on Current Problems and Issues in Nonformal and Informal Education

	 วัตถุประสงค์

 1. สามารถติดตาม วิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันท่ีเกี่ยวกับงานการศึกษานอกระบบ  

  บนหลักการและทฤษฎีที่สำาคัญในเนื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบและทันสมัย

 2. สามารถประยุกต์แนวคิด หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการ 

  ตดิตามและวเิคราะห์สภาพปัจจบัุนและแนวโนม้ของงานการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

  ตามอัธยาศัย

 3. สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นต่างๆ เพื่อนำา 

  มาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ นำาเสนอประเดน็ และความรู้ในการพัฒนาและเสนอแนวทาง 

  เพ่ือกำาหนดแนวโนม้ของสภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั จากบรบิท 

  ที่เกี่ยวข้อง
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปัญหาและประเดน็ในการศกึษานอกระบบ หลกัการและกระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหาและ 

ประเดน็ตา่งๆ กลุม่ทางสงัคม การเมือง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมท่ีมีผลตอ่การจดัการการศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ปัญหาและประเด็นในการสำารวจ 

กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการและสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

การพัฒนาสื่อ การจัดหาทรัพยากร การบริหารควบคุมติดตาม การดำาเนินงาน การประเมินผล 

การดำาเนินงาน การประสานสัมพันธ์ในการดำาเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร

26712	 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (6	หน่วยกิต)

 Research Seminars in Nonformal and Informal Education

	 วัตถุประสงค์

 1. สามารถติดตาม วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา 

  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 2. ประยุกต์แนวคิดหลักการในการวิเคราะห์งานวิจัยและสามารถออกแบบงานวิจัย

 3. แลกเปลีย่นความคิดเห็นและความรู้ในการวิจัยเกีย่วกบัการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

  ตามอัธยาศัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 วเิคราะห์และวพิากษ์งานวจิยั แนวคิด รปูแบบ เคา้โครง การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ผลงานของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ

ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การรู้จักวางแผนการวิจัยงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

26794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)	(6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Nonformal	and	Informal	Education)

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้นกัศกึษามีทักษะในการนำาแนวคดิทฤษฎ ีและวิธกีารท่ีศึกษาจากชุดวิชาตา่งๆ มาใช้ใน 

การศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้าหรือวิจัย ปัญหาทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ในหัวข้อที่เป็นประเด็นหรือปัญหาสำาคัญ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกศกึษาค้นควา้อย่างมีระบบในหัวข้อใดหัวข้อหนึง่ ท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้นักศึกษา

ทำาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองภายใตค้ำาแนะนำาของอาจารย์ท่ีปรกึษา แลว้นำาเสนอผลงานตอ่คณะกรรมการ

การศึกษาค้นคว้าอิสระในรูปของบทความและรายงาน

26795	 วิทยานิพนธ์	(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Nonformal	and	Informal	Education)

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจและการวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การนำาเสนอข้อมลูวิทยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกป้อง

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย		(6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Nonformal and Informal Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เสรมิความรูแ้ละประสบการณเ์พ่ิมเตมิท่ีไดร้บัจากการถา่ยทอด โดยระบบการสอนทางไกล

 2. พัฒนาให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม มีทัศนคตท่ีิดตีอ่การประกอบอาชีพการศกึษานอกระบบ 

  และการศึกษาตามอัธยาศัย

 3. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการในวิชาชีพการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

  ตามอัธยาศัย

 4. ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการทำางานเป็นหมู่คณะ

 5. พัฒนาทักษะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้นำาทางด้านการศึกษานอกระบบ 

  และการศึกษาตามอัธยาศัย

 6. เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู ้

เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์สนามในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ การวางแผน การจัดกิจกรรมการพัฒนา 

การบริหาร การควบคุม การนิเทศ ติดตามผล การวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบ การพัฒนา 

บุคลิกภาพและเจตคติให้เหมาะสมต่อการเป็นนักการศึกษานอกระบบ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

และความสามารถในการทำางานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสำาหรับ 

นักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาดูงาน
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27702	 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Educational Technology and Communications

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิและทฤษฎดีา้นเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา 

  ที่สนใจสำาหรับการวิจัย

 2. เพื่อให้กำาหนดปัญหาการวิจัยและรายละเอียดของปัญหาทางการวิจัย

 3. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถออกแบบการวจิยั  พัฒนาเครือ่งมือการวจิยัอยา่งมีคณุภาพ  และดำาเนนิ 

  การวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 4. เพื่อให้สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย

 5. เพื่อให้สามารถเผยแพร่และประยุกต์งานวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปัญหาการวิจัย วรรณกรรมการออกแบบ 

การวิจัยซึ่งครอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงคุณภาพ

และการประเมินโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวิจัยด้านการจัดระบบและการ

ออกแบบทางการศึกษา การวิจัยด้านพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา การวิจัยด้านสื่อสารการศึกษา 

การวิจัยด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการทางการศึกษา และการวิจัยด้านการประเมินทางการศึกษา 

และการเผยแพร่และการประยุกต์งานวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27703	 การจัดระบบทางการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Systems Approach in Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของระบบและการจัดระบบทางการศึกษา  

  และข้ันตอนการจดัระบบทางการศกึษาครอบคลมุการวิเคราะห์ การสงัเคราะห์สรา้งแบบจำาลอง  

  และทดสอบระบบ

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการจัดระบบในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน อธัยาศยั  

  และสังคมข่าวสาร

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบสื่อสารการศึกษาและการจัดระบบการใช้ 

  สื่อการศึกษา
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 4. เพื่อให้สามารถจัดระบบทางการศึกษาได้

 5. เพ่ือให้สามารถออกแบบระบบการเรียนการสอน และระบบการฝึกอบรม และออกแบบ 

  ศูนย์ความรู้และทรัพยากรทางการศึกษาได้

 6. เพ่ือให้มีความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารและควบคมุระบบทางการศึกษา และการเผยแพรร่ะบบ 

  ทางการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระบบและการจัดระบบ  การวิเคราะห์ระบบทางการศึกษา การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา  

การสรา้งแบบจำาลองระบบทางการศกึษา การทดสอบระบบทางการศกึษา การจดัระบบการศกึษาในระบบ

โรงเรียน การจัดระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน การจัดระบบการศึกษาอัธยาศัย และการจัดระบบ

ทางการศึกษายุคสังคมข่าวสาร การออกแบบระบบการเรียนการสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรม 

การออกแบบศนูย์ความรูแ้ละทรพัยากรทางการศกึษา การจัดระบบสือ่การศึกษา และการจดัระบบการใช้

สื่อการศึกษา  รายกรณีการจัดระบบทางการศึกษา การบริหารและการควบคุมระบบทางการศึกษา และ

การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา

27704	 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Educational Technology and Communication

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาทางวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 

  ทางการศึกษา

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและผลการวิจัยขอบข่ายทางเทคโนโลยีและ 

  สื่อสารการศึกษา

 3. เพ่ือให้รวบรวมวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือ 

  นำาสู่การวิจัย

 4. เพื่อให้จัดสัมมนาทางวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สัมมนาทฤษฎีและผลการวิจัยด้าน 

การจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา ด้านพฤติกรรมทางการศึกษา ด้านวิธีการทางการศึกษา  

ด้านสื่อสารทางการศึกษาสำาหรับผู้เรียน สื่อสำาหรับผู้บกพร่อง สื่อสำาหรับผู้พิการ สื่อสำาหรับผู้ชายชอบ 

และสื่อสำาหรับผู้ต้องขัง ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ด้านการจัดการทางการศึกษา และ

ด้านการประเมินทางการศึกษา
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27705	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Technology and Communication in Human Resource Development

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนา 

  ทรพัยากรมนษุย์ และพัฒนาการเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเขา้ใจการใช้เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรพัยากร 

  มนษุยด์ว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรียน ฝกึอบรม การจดัการความรู้และสภาพแวดลอ้ม

 3. เพ่ือให้สามารถนำาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ในแหล่งวิทยบริการเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ และการศึกษาทางไกล 

 4. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการนำาญาณวิทยามาใช้ในการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์

 5. เพื่อให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวิถีไทย

 6. เพ่ือให้ยกตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการพัฒนา  

  ทรัพยากรมนุษย์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  พัฒนาการเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษากับการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ดว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรยีน ฝกึอบรม และ

สภาพแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคสังคมข่าวสารและสังคมเรียนรู้ แหล่งวิทยาการเพ่ือ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาทางไกลกับ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ญาณวิทยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม

วิถีไทย กรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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27706	 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม	 (6	หน่วยกิต)

 Instructional Technology and Communication and Training

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของเทคโนโลยีการสอนและสื่อสารการสอน

 2. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนมาใช้ในการเรียนการสอนและ 

  การฝึกอบรม

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์เพ่ือการสอน สื่อมวลชนเพ่ือการสอน  

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการสอน และชุดการเรียน

 4. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อการสอนในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และอัธยาศัย

 5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของเทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม

 6. เพ่ือให้มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัระบบและออกแบบการฝึกอบรมและเลอืกใช้วิธกีาร 

  และสื่อได้เหมาะสม

 7. เพื่อให้สามารถประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

 8. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของนักเทคโนโลยีการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอนและสื่อสารการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน 

ระบบการสอนร่วมสมัย สื่อโสตทัศน์ สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ชุดการเรียน 

นวตักรรมสือ่การสอนในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และตามอัธยาศยั  แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยี

และสื่อสารการฝึกอบรม  การจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรม  วิธีการและสื่อสารการฝึกอบรม ศูนย์

การฝึกอบรม การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม และคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเทคโนโลยีการศึกษา
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27707	 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Technology and Communication Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแนวคดิ การจดัการงานเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร  

  การอำานวยการ การสือ่สาร การประสานงาน การควบคมุ การจดัสรรทรพัยากร การประเมนิ 

  และติดตามผล และการรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 3. เพื่อให้ตระหนักถึงแนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระบบมิติการจัดการงาน

เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา การวางแผนการจดัการ การจดัหนว่ยงาน การจดับุคลากร การอำานวยการ 

การสื่อสาร การประสานงาน การควบคุม การจัดสรรทรัพยากร การประเมินและติดตามผล การรายงาน

ผลการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรณีตัวอย่างการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และแนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

27708	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

	 Electronic	and	Tele-communication	Media	in	Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมยุคสารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และ 

  โทรคมนาคม การศึกษา และประเภทของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา

 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา 

  ในโรงเรียน การฝึกอบรม และการศึกษาตลอดชีวิต

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 สงัคมยุคสารสนเทศกบัการศกึษา การสือ่สารทางอเิลก็ทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมกบัการศกึษา 

โลกดิจตัิลกบัการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์บัการศกึษา การสือ่สารไรส้ายกบัการศกึษา ประเภทของ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  โทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา วิทยุโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา ไมโครเวฟและดาวเทียมเพื่อการศึกษา การประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

เพ่ือการศึกษา การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษาในระบบโรงเรียน การฝึกอบรม 

และการศึกษาตลอดชีวิต
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27794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Educational	Technology	and	Communication)

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัย และการค้นคว้านวัตกรรมและเทคโนโลยี 

  การศึกษาที่เหมาะสม

 2. เพื่อให้สามารถนำาผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ประโยชน์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลือกปัญหาสำาหรับการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมลู การเสนอรายงานการวิจัย การวิเคราะห์

ผลงานการวิจัย การประยุกต์ผลงานการวิจัยไปเป็นประโยชน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เน้น

การค้นคว้าในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม

27795	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Educational	Technology	and	Communication)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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27796	 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Educational Technology and Communications

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ด้านสามัญทัศน์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ 

  วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 2.  เพื่อพัฒนาให้มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ทำางานเป็นทีม มีภาวะผู้นำาทางเทคโนโลยีและ 

  สื่อสารการศึกษา 

 3. เพ่ือให้นักศึกษาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการศึกษา ผลิตสื่อภาพเพ่ือการศึกษา ผลิตสื่อเสียง 

  เพื่อการศึกษา และผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา 

 4.  เพ่ือให้นกัศกึษาจดัทำาโครงการหนว่ยจดัตัง้องคก์ร การจดัการองคก์ร และการพัฒนาบุคลากร 

  ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 5.  เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 สามัญทัศน์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การทำางานเป็นทีม ภาวะผู้นำา และคุณธรรมสำาหรับนักเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา การผลิตสื่อเสียงเพื่อการศึกษา และการผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา การ

จดัทำาโครงการหนว่ยงานเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา การจดัตัง้องคก์รเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา 

การจัดการองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา 

29701	 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Science Curriculum and Instruction

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีทางจิตวิทยาและ 

  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 2. เพ่ือให้สามารถอธิบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การใช้และการบริหารหลักสูตร  

  การนิเทศการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงการเรียนการสอน

 3. เพ่ือให้สามารถอธิบายหลักการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ หลักสูตรระดับสถานศึกษา  

  หลกัสตูรกลุม่วชิา หลกัสตูรสำาหรบักลุม่ผูเ้รยีนเฉพาะท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัการเรยีนการสอน 

  วิทยาศาสตร์ได้
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 4. เพ่ือให้สามารถอธิบายหลักการพัฒนาโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการเรียน 

  การสอนวิทยาศาสตร์

 5. เพ่ือให้สามารถระบุเป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการพัฒนาหลักสูตรและการจัด 

  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้

 6. เพ่ือให้สามารถระบุแนวโน้มการพัฒนาและการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  วิทยาศาสตร์ในอนาคตได้

 7. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และ 

  สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 8. เพ่ือให้สามารถสืบค้นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพในการจัด 

  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 9. เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านการสอน 

  วิทยาศาสตร์

 10. เพ่ือให้สามารถสังเคราะห์และนำาเสนอกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านการสอน 

  วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีหลักสูตร หลักการ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร การใช้และการบริหารหลักสูตร 

นิเทศการเรียนการสอน การวิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระดับชาติ 

หลักสูตรระดับสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มวิชา หลักสูตรสำาหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ การพัฒนาโครงการ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป้าหมาย ลักษณะเฉพาะ แนวโน้มและการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กระบวนการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา

และแนวโน้มของการพัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์

29702	 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู	 (6	หน่วยกิต)

 Principles and Theories of Education for Teaching Profession

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา บริบททางการศึกษา  

  และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

 2. เพ่ือให้สามารถอธบิายเกีย่วกบัจติวทิยาการศกึษา จติวทิยาพัฒนาการ และจติวทิยาแนะแนว 

  และการให้คำาปรึกษา
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 3. เพ่ือให้สามารถอธบิายเกีย่วกบัระบบการจดัการศึกษาของไทยและตา่งประเทศ วิสยัทัศน ์

  และแผนพัฒนาการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

 4. เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับความสำาคัญของวิชาชีพครู และพัฒนาการวิชาชีพครู

 5. เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู และความเป็นครูและ 

  เจตคติต่อวิชาชีพครู

 6. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่ความหมายในการเรยีนการสอน 

  และการสืบค้นความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 7. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแสวงหาความรู้

 8. เพื่อให้อธิบายหลักการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และผู้เรียน 

  ที่มีลักษณะพิเศษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา บริบททางการศึกษา ด้านศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม แนวคดิและกลวธิกีารจดัการศกึษาเพ่ือเสรมิสรา้งการพัฒนาท่ีย่ังยืน จติวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยา

การศึกษา จติวทิยาพัฒนาการ จติวทิยาการแนะแนวและให้คำาปรกึษา ระบบการจัดการศกึษาของไทยและ 

ต่างประเทศ วสิยัทัศนแ์ละแผนพัฒนาการศกึษา หลกัการ แนวคดิ แนวปฏบัิตเิกีย่วกบัการจดัการคณุภาพ

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ความสำาคัญของวิชาชีพครู พัฒนาการวิชาชีพครู คุณลักษณะ

และมาตรฐานวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู จิตวิญญาณครู ความเป็นครูและเจตคติต่อ

วชิาชพีคร ูกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัครแูละวชิาชีพคร ูหลกัธรรมาภิบาล และความซ่ือสตัย์สจุรติ คณุธรรม 

จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพคร ูการจดัการความรูเ้กีย่วกบัวิชาชีพคร ูการใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

เพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสืบค้นความรู้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 

การสือ่สารและแสวงหาความรู ้หลกัการจดัการศกึษาท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคล และผูเ้รยีน

ท่ีมีลกัษณะพิเศษ การบูรณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมเพ่ือการอยู่รว่มกนั 

โดยสันติ ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา
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29703	 สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations, Methodologies, and Nature of Science Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธบิายประวตั ิปรชัญา วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร ์ธรรมชาตแิละบทบาท 

  ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับ 

  เป้าหมาย และลกัษณะเฉพาะของการสอนวทิยาศาสตร ์จติวทิยาการเรยีนรู ้การจดักจิกรรม 

  การเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

  วิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับต่างๆ รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร 

  วิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวิจัยทางหลักสูตรและการ 

  จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคต

 2. เพ่ือให้สามารถออกแบบหลกัสตูรและการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรท่ี์สง่เสรมิการ 

  พัฒนาความรูว้ทิยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และจติวทิยาศาสตร ์การคดิ 

  วเิคราะห์ สรา้งสรรค ์และแกปั้ญหา สามารถเลอืกและใช้วิธสีอน เทคนคิการสอน ตลอดจน 

  สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การสร้าง 

  และใช้เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน  

  การวิจัยทางหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เพ่ือให้มคีวามตระหนกัถงึความสำาคญัของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีมีตอ่สงัคม ความ 

  สำาคัญของการพัฒนาผู้เรยีนให้เป็นผูมี้จติวิทยาศาสตร ์และเป็นพลเมืองท่ีสามารถปรบัตัว 

  ให้เหมาะสมกบัความเปลีย่นแปลงและความกา้วหนา้ของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพ่ือ 

  ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพ สามารถแกปั้ญหา และดำารงชีวิตอยู่ในสงัคมวิทยาศาสตรแ์ละ 

  เทคโนโลยีได้อย่างมีความสุข

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ประวัติ ปรัชญา วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและบทบาทของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เป้าหมายและลักษณะเฉพาะของการสอนวิทยาศาสตร์ 

จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 

และแก้ปัญหาได้ การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

สำาหรบัผูเ้รยีนระดบัตา่งๆ หลกัการ แนวคดิ แนวปฏบัิตเิกีย่วกบัการจัดทำาแผนการจัดการเรยีนรู ้แนวโนม้ 

การพัฒนาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร ์การวิจัยทางหลกัสตูรและการจดัการเรยีน 

การสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคต การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
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ท่ีสง่เสรมิการพัฒนาความรูว้ทิยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และจติวิทยาศาสตร ์วิธสีอน 

เทคนิคการสอน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ท้ังในและนอกสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 

การจัดการชั้นเรียน การจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการวัด

และประเมินผล การสร้างและใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ 

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการเรยีนรู ้การวจิยัทางหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์ความสำาคญัของวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม

29704	 สื่อ	นวัตกรรม	และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in Science Learning

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานทางด้านสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

  สือ่อเิลก็ทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สือ่โสตทัศน ์และ 

  การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการ การใช้ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร ์การใช้โปรแกรมประยุกต ์เพ่ือสรา้งและพัฒนานวตักรรมสือ่การเรยีน 

  การสอนวิทยาศาสตร์

 3. เพื่อให้สามารถออกแบบ ผลิตและใช้ชุดการเรียน ชุดฝึกทักษะกระบวนการ ชุดฝึกทักษะ 

  ปฏิบัติการทดลอง ของเล่นและเกม จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในและนอกห้องเรียน 

  ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 4. เพื่อให้สามารถบูรณาการสื่อในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอนแบบต่างๆ

 5. เพ่ือให้สามารถจดัระบบแหลง่เรยีนรูแ้ละภมิูปัญญาท้องถิน่เพ่ือการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

 6. เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ดูแลรักษาและซ่อมบำารุง สื่อวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

 7. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจทางดา้นการวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัสือ่และนวตักรรมดา้นการจดัการ 

  เรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 8. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด เครื่องมือ และนวัตกรรมการวัดและประเมินผลการ 

  เรียนรู้วิทยาศาสตร์

 9. เพ่ือให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ 

  การใช้สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

 10. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

  วิทยาศาสตร์ระดับประเทศและสากล
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

การเลอืกใชว้สัด ุอุปกรณ ์เครือ่งมือ กระบวนการ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์การใชโ้ปรแกรมประยุกต ์

เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สือ่โสตทัศน ์การเรยีนการสอนผา่นเครอืข่าย ชดุการเรยีน ชดุฝกึทักษะ 

กระบวนการ ชดุฝกึทักษะปฏบัิตกิารทดลอง สือ่กจิกรรมทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน 

การบูรณาการสื่อในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอนแบบต่างๆ การจัดระบบแหล่งเรียนรู้และ

ภมิูปัญญาท้องถิน่เพ่ือการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์การใช้ของเลน่และเกมในการจดัการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตร ์การจดัเกบ็ ดแูลรกัษาและซ่อมบำารงุ สือ่วัสดุ อุปกรณท์างวิทยาศาสตร ์การวิจัยท่ีเกีย่วข้อง

กับสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์การสรา้งและการใชเ้ครือ่งมือวัดความรูท้างวิทยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การวัดและ

ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศและสากล เครื่องมือและนวัตกรรม

ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการเรียนวิทยาศาสตร์

29705	 การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Developing Activities to Enhance the Learning Experience in Science Education

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถอธิบายแนวคิดเก่ียวกับการออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 

  วิทยาศาสตร์สำาหรับผู้เรียน

 2. เพ่ือให้สามารถวเิคราะห์กจิกรรมเสรมิประสบการณก์ารเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรจ์ากกรณตีวัอยา่ง 

  ที่กำาหนดให้

 3. เพ่ือให้สามารถอธบิายวธิกีารการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณก์ารเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

  ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและบริบทที่เกี่ยวข้อง

 4. เพ่ือให้สามารถแสดงผลงานการออกแบบและทดลองใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบกจิกรรมเสรมิประสบการณก์ารเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรส์ำาหรบัผูเ้รยีน

นอกเหนอืจากการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูต้ามหลกัสตูรปกต ิกจิกรรมท่ีมีความหลากหลายและมคีวาม

เกีย่วข้องกบัการใช้ทรพัยากร แหลง่เรยีนรู ้และภมิูปญัญาในท้องถิน่ ไดแ้ก ่การทำาโครงงานวิทยาศาสตร ์
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การจดัทำาชมรมวทิยาศาสตร ์คา่ยวทิยาศาสตร ์การจดัทำาสือ่และของเลน่ทางวทิยาศาสตร ์การฝกึกจิกรรม

เสริมทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การใช้กิจกรรมเสริมทักษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์การสรา้งและใช้สือ่เทคโนโลยีสารสนเทศในการเสรมิประสบการณก์ารเรยีนรู ้

วิทยาศาสตร์ และการจัดกิจกรรมในลักษณะอื่นๆ ตามความสนใจสำาหรับสังคมในอนาคต

29706	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 (6	หน่วยกิต)

 Teacher Profession Practicum I 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือเสรมิความรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกบัหลกัสตูร การจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้การเขียน 

  แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การบริหาร 

  จัดการชั้นเรียน และงานในหน้าที่ครูอื่นๆ ในสถานศึกษาตามสภาพจริง

 2. เพ่ือสง่เสรมิการพัฒนาตนเองให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม และสง่เสรมิคณุลกัษณค์วามเป็น 

  ครูวิทยาศาสตร์

 3. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เพ่ือสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะและ 

  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

 5. เพ่ือสร้างเสริมความสามารถด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในฐานะท่ีเป็นครู และสร้าง 

  ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียนและบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนท่ี 

  สถานศึกษาตั้งอยู่

 6. เพ่ือปลกูฝงัคณุลกัษณะดา้นความรบัผดิชอบตอ่หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย การรูจ้กัปฏบัิตติน 

  ตามระเบียบข้าราชการ และกฎระเบียบของสถานศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 7. เพ่ือปลกูฝงัการมีเจตคตท่ีิด ีและตระหนกัถงึคณุคา่ของวิชาชีพครซ่ึูงเป็นวิชาชีพช้ันสงูและ 

  ธำารงไว้ซึ่งสถาบันวิชาชีพศึกษาศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกบัหลกัสตูร การจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้การเขียนแผนการจดั 

การเรยีนรู ้การจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร ์การบรหิารจดัการช้ันเรยีน งานในหนา้ท่ี

ครอูืน่ๆ ท่ีนอกเหนอืจากการจดัการเรยีนการสอน การพัฒนาตนเองให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม การสง่เสรมิ 

คุณลกัษณค์วามเป็นครวูทิยาศาสตร ์การสรา้งเสรมิมนษุยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทำางานรว่มกนั

เป็นหมู่คณะและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ

ช้ันสงู การปรบัตัวให้เข้ากบัสงัคมในฐานะท่ีเป็นคร ูและสรา้งความสมัพันธท่ี์ดีกบัผูเ้รยีนและบุคลากรอืน่ๆ 
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ในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ การ

ปลูกฝังคุณลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององค์กร การมีเจตคติ

ที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู 

29707	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 (6	หน่วยกิต)

 Teacher Profession Practicum II

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือเสรมิความรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกบัหลกัสตูร การจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้การเขียน 

  แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การบริหาร 

  จัดการชั้นเรียน และงานในหน้าที่ครูอื่นๆ ในสถานศึกษาตามสภาพจริง

 2. เพ่ือสง่เสรมิการพัฒนาตนเองให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสม และสง่เสรมิคณุลกัษณค์วามเป็น 

  ครูวิทยาศาสตร์

 3. เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. เพื่อส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 5. เพ่ือสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะและ 

  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

 6. เพ่ือสร้างเสริมความสามารถด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในฐานะท่ีเป็นครู และสร้าง 

  ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียนและบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนท่ี 

  สถานศึกษาตั้งอยู่

 7. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การรู้จักปฏิบัต ิ

  ตนตามระเบียบขา้ราชการ และกฎระเบียบของสถานศกึษาท่ีไปฝกึประสบการณวิ์ชาชีพครู

 8. เพ่ือปลกูฝงัการมีเจตคตท่ีิด ีและตระหนกัถงึคณุคา่ของวิชาชีพครซ่ึูงเป็นวิชาชีพช้ันสงูและ 

  ธำารงไว้ซึ่งสถาบันวิชาชีพศึกษาศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความรูแ้ละประสบการณเ์กีย่วกบัหลกัสตูร การจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้การเขียนแผนการจดั 

การเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการช้ันเรียน การวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานในหน้าที่ครูอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณลักษณ์ความเป็นครูวิทยาศาสตร์ การสร้าง

เสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพช้ันสูง การปรับตัวให้เข้ากับสังคมในฐานะ
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ที่เป็นครู และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนที่

สถานศกึษาต้ังอยู่ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ การปลกูฝงัคุณลกัษณด์า้นความรบัผดิชอบ

ตอ่หนา้ท่ี การปฏบัิตตินตามกฎระเบียบขององคก์ร การมเีจตคตท่ีิดแีละตระหนกัถงึคณุคา่ของวิชาชีพคร ู

29797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(วิทยาศาสตร์ศึกษา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Science	Education)

	 วัตถุประสงค์
 เพ่ือให้มีทักษะในการนำาแนวคดิ ทฤษฎ ีและวิธกีารท่ีศกึษาจากชุดวิชาตา่งๆ มาใช้ในการศกึษา 

วิเคราะห์ และการวิจัยปัญหาทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในหัวข้อท่ีเป็นประเด็นปัญหาสำาคัญ 

ต่อการพัฒนาการศึกษาและหรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาสำาหรบัการวเิคราะห์หรอืวิจยั การเขียนโครงการวิจัย  การเสนอโครงการวิจัย  

การวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีจะทำาการวิเคราะห์หรอืวิจยั  การเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล การเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือการรายงานผลการวิจัย

29798	 วิทยานิพนธ์	(วิทยาศาสตร์ศึกษา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Science	Education)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่
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29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา (6 หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Science Education

 วัตถุประสงค์ 

	 1.	 เพ่ือเสรมิความรูเ้กีย่วกบัเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพทางการศกึษาของครุสุภา	และกฎหมาย	

	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่จำาเป็นสำาหรับครู	จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

	 	 และการพัฒนาวิชาชีพครู

	 2.	 เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร	การจัดประสบการณ์การเรียนรู้	และ 

	 	 การบริหารจัดการในสถานศึกษาตามสภาพจริง

	 3.	 เพื่อพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ

	 4.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพ

	 5.	 เพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

	 6.	 เพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ	 รวมท้ังการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

	 	 ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

 คำาอธิบายชุดวิชา

	 คณุธรรม	จริยธรรม	จรรยาบรรณวิชาชพีครู	และการพฒันาวชิาชพีครู	การวิเคราะหห์ลักสูตร

และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 และการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม	และ 

มีเจตคตท่ีิดตีอ่วิชาชีพครวูทิยาศาสตร	์การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ำาทางวิชาการและวิชาชีพ	การสรา้ง

ความกา้วหนา้และพัฒนาวชิาชีพครอูย่างตอ่เนือ่ง	การสรา้งเสรมิมนษุยสมัพันธแ์ละความสามารถในการ

ทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ	การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ	รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก

การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหาร

 การศึกษา

Critical Analysis on Theories in Educational

 Administration

23911

ดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา) Dissertation (Educational Administration) 23996
ดุษฎีนิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน) Dissertation (Curriculum and Instruction) 22996

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ Concepts and Theories Related to Education 20904 
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง Advanced Research Methodology 20905
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทาง

 การบริหารการศึกษา

Advanced Research Methodology Related to

 Research in Educational Administration

23905

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

 ทางการบริหารการศึกษา

Doctoral Professional Experiences 

 in Educational Administration

23999

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต

 ศึกษาศาสตร์ 

Doctoral Professional Experience 

 in Education

20997

สัมมนาประเด็นทางการแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา 

Seminar on Issues Related to Guidance and

 Psychological Counseling

25902

สัมมนาประเด็นทางการประเมินการศึกษา Seminar on Issues Related to Educational  

 Evaluation

24902

สัมมนาประเด็นทางการศึกษาทางไกล Seminar on Issues Related to Distance

 Education

28902

สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ Seminar on Issues Related to Nonformal

 Education

26902

สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและ

 สื่อสารการศึกษา 

Seminar on Issues Related to Educational   

 Technology and Communications

27902

สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน Seminar on Issues Related to Curriculum  

 and Instruction

22902

สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัย

 ทางการบริหารการศึกษา

Seminar on Problems and Issuse Related to  

 Research in Educational Administration

23902
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ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Educational Technology and Communication

 Management

27707

การจัดการศึกษาสำาหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ Educational Management for Special Learners 22769
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ Provision of Learning Experiences 

 in Mathematics

22753

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย Provision of Learning Experiences 

 in Thai Language

22749

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Provision of Learning Experiences 

 in English Language

22765

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษา

 และการงานอาชีพ

Provision of Learning Experiences 

 in Vocational and Career Education

22771

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Provision of Learning Experiences 

 in Sciences

22761

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา Provision of Learning Experiences 

 in Social Studies

22757

การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย Provision of Experiences for Preschool Children 22744
การจัดระบบทางการศึกษา Systems Approach in Education 27703
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 ในองค์กร

Guidance and Psychological Counseling

 in Organizations

25715

การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย Management of Early Childhood Educational  

 Institution

22742

การประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ Evaluation of Policy, Program and Project 24728
การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

 การสอน

Evaluation and Research for Instruction  

 Development

20508

การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน Evaluation of Curriculum and Instruction 24729

การประเมินองค์กรและบุคลากร Organization and Personnel Evaluation 24730
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 Teacher Profession Practicum I 29706

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 Teacher Profession Practicum II 29707

การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์

 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Developing Activities to Enhance the Learning  

 Experience in Science Education

29705

การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว

 และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Development of Guidance and Psychological 

 Counseling Activities and Instruments

25714

การพัฒนาทักษะทางภาษา Development of Language Skills 22747
การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ Materials and Media Development 

 in Teaching English

22764
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การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน Curriculum Development and 

 Instructional Media

20506

การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนา

 สื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษา

 ตามอัธยาศัย

Instruction, Training, Media Development 

 in Nonformal and Informal Education

26710

การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย Measurement and Evaluation of Preschool 

 Children’s Behaviors

22743

การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา

Research in Guidance and Psychological 

 Counseling

25712

การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Research in Education Technology and 

 Communications

27702

การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

 การศึกษาตามอัธยาศัย

Research for Nonformal and Informal 

 Education Development

26708

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา Educational Research and Statistics 24725
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน Research in Curriculum and Instruction 21701

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การแนะแนวและ

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

Independent Study (Guidance and 

 Psychological Counseling)

25794

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การประเมินการศึกษา) Independent Study (Educational Evaluation) 24794

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การศึกษานอกระบบ

 และการศึกษาตามอัธยาศัย)

Independent Study (Nonformal and Informal  

 Education)

26794

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีและสื่อสาร

 การศึกษา)

Independent Study (Educational Technology  

 and Communication)

27794

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) Independent Study (Science Education) 29797

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

การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา

Seminar in Guidance and Psychological

 Counseling

25713

คณิตศาสตร์ประยุกต์ Applied Mathematics 22751
คณิตศาสตร์สำาหรับครู Mathematics for Teacher 22752
ชีววิทยาและเคมีสำาหรับครู Biology and Chemistry for Teachers 22759
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา Theories and Practices in Educational

 Administration

23720

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา

 ทรัพยากรมนุษย์

Educational Technology and Communication  

 in Human Resource Development

27705

เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม Instructional Technology and Communication  

 and Training

27706



180
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษา 

   เชิงจิตวิทยา

Concepts of Guidance and Theories 

 in Psychological Counseling

25711

บริบททางการศึกษา Context of Education 22768
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน Graduate Experiences in Curriculum and  

 Instruction

20796

ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต  

 หลักสูตรและการสอน

Graduate Diploma Professional Experience  

     in Curriculum and Instruction

20597

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการประเมิน 

  การศึกษา

Graduate Professional Experience 

 in Educational Evaluation

24796

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว

 และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Graduate Professional Experience 

 in Guidance and Psychological Counseling

25796

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษา

 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Graduate Professional Experience in 

     Nonformal and Informal Education

26796

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยี 

 และสื่อสารการศึกษา

Graduate Professional Experience in

 Educational Technology and

 Communications

27796

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา Graduate Professional Experience 

 in Science Education

29799

ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัย

Philosophy and Principle of Nonformal and  

 Informal Education

26707

พื้นฐานวิชาชีพครู Foundation of Teaching Profession 20505
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำาหรับครู Physics and Astronomy for Teachers 22760
โลกาภิวัตน์ศึกษา Globalization Studies 22755
วรรณกรรมท้องถิ่น Folk Literature 22748
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ Learning Management Science 20507
วิทยานิพนธ์ (การแนะแนวและการปรึกษา

 เชิงจิตวิทยา)

Thesis (Guidance and Psychological 

 Counseling)

25795

วิทยานิพนธ์ (การประเมินการศึกษา) Thesis (Educational Evaluation) 24795
วิทยานิพนธ์ (การศึกษานอกระบบและ 

 การศึกษาตามอัธยาศัย)

Thesis (Nonformal and Informal Education) 26795

วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) Thesis (Education Technology and 

 Communication)

27795

วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา) Thesis (Science Education) 29798
วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน) Thesis (Curriculum and Instruction) 20795

วิธีีวิทยาการประเมินทางการศึกษา Educational Evaluation Methodology 24726
สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ

 และการศึกษาตามอัธยาศัย

Seminars on Nonformal and Informal 

 Education Management

26709
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สัมมนาการประเมินการศึกษา Seminar in Educational Evaluation 24727
สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและ

 การศึกษาตามอัธยาศัย

Research Seminars in Nonformal and 

 Informal Education

26712

สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Seminar in Educational Technology and  

 Communication

27704

สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัย

Seminars on Current Problems and Issues 

 in Nonformal and Informal Education

26711

สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

 ระดับปฐมวัยศึกษา

Seminar in Curriculum and Learning 

 Management in Early Childhood 

 Education

22741

สัมมนาหลักสูตรและการสอน Seminar in Curriculum Development and

 Instruction Methodology

22745

สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Seminar in Science Curriculum and Instruction 29701

สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ Contemporary Information in Social Sciences 22756

สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ Foundations and Methodologies of 

 Mathematics Instruction

22750

สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย Foundations and Methodologies of 

 Thai Language Instruction

22746

สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ Foundations and Methodologies of 

 English Language Instruction

22762

สารัตถะและวิทยวิธีทางอาชีวศึกษาและ

 การงานอาชีพ

Foundations and Methodologies of 

 Vocational and Career Education

22770

สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ Foundations, Methodologies, and Nature of  

 Science Education

29703

สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา Foundations and Methodologies of Social  

 Studies Instruction

22754

สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผล

 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Media, Innovation, and Measurement and  

 Evaluation in Science Learning

29704

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา Electronic and Tele-communication Media in  

 Education

27708

หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู Principles and Theories of Education for  

 Teaching Profession

29702

หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา Principles Context of English Language  

 Learning

22763

หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา Principles and Concepts in Early Childhood  

 Education

22740
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เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน

ที่ปรึกษา
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรรณพ	จีนะวัฒน์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมโภช	รติโอฬาร

บรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วรางคณา	โตโพธิ์ไทย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เก็จกนก	เอื้อวงศ์

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2559

     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน


	ปก
	ปกรอง
	คำนำ
	สารบัญ
	ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
	1. หลักการและเหตุผล
	2. วัตถุประสงค์
	3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา
	4. คณะกรรมการประจำสาขาวิชา
	5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
	6. คณาจารย์ประจำหลักสูตร
	7. คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
	8. คณาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชา
	9. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชา
	10. หลักสูตรที่เปิดสอน
	11. การรับรองหลักสูตร
	12. ประเภทของนักศึกษา
	13. คำแนะนำในการวางผนการศึกษา

	รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก
	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
	แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
	แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา


	รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
	แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
	แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
	แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
	แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
	แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
	แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูต
	แนวทางการจัดการโปรแกรมการศึกษา


	รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
	แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร
	แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา


	แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
	รายละเอียดชุดวิชา
	ระดับปริญญาเอก
	ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต

	รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
	ปกใน



