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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

20794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (หลกัสตูรและการสอน)  (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Curriculum and Instruction) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. น าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆมาใชใ้นงานการศกึษาคน้ควา้รูปแบบการวจัิย 

หรอืการวเิคราะหส์งัเคราะหง์านวจัิย หรอืการเขยีนเอกสารวชิาการ หรอืการพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 

 2. ออกแบบงานการศกึษาคน้ควา้ในหัวขอ้เรือ่งและรูปแบบของงานตามความสนใจ  

 3. เขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้ตามรูปแบบของงานทีเ่ลอืก  

 4. น าเสนอสอบปกป้องงานการศกึษาคน้ควา้ 

 5. ปฏบิตัติามจรรยาบรรณของนักวชิาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลือกปัญหาการศึกษาคน้ควา้ตามหัวขอ้และรูปแบบของงานที่สนใจ ประกอบดว้ย การวิจัย  

การวเิคราะหส์ังเคราะหง์านวจัิย การเขยีนเอกสารวชิาการ และการพัฒนานวัตกรรมการศกึษา การศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎแีละวธิกีารศกึษาจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการศกึษาคน้ควา้ การด าเนนิการศกึษาตามรูปแบบ

ของงานที่เลือก การเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้ และการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ โดยปฏิบัต ิ

ตามจรรยาบรรณของนักวชิาการ 

20795 วทิยานพินธ ์(หลกัสตูรและการสอน) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Curriculum and Instruction) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และ เชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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20796 ประสบการณม์หาบณัฑติหลกัสตูรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Experiences in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. ถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกับหลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้การบรหิารจัดการ

ในสถานศกึษาตามสภาพจรงิเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

2. มบีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมเีจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

3. แสดงพฤตกิรรมของการเป็นผูน้ าทางวชิาชพีศกึษาศาสตร ์

4. มมีนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

5. มทีกัษะการแกปั้ญหาในวชิาชพีศกึษาศาสตรไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6. มีทักษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี รวมทัง้การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผูป้ระกอบ

วชิาชพีชัน้สงู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหห์ลักสตูร การจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้และการบรหิารจัดการในสถานศกึษาตามสภาพจรงิ 

การพัฒนาตนเองใหม้ีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อวชิาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ า 

ในวชิาชพี การสรา้งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะ 

การแกปั้ญหาทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 

21701 การวจิยัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิ และทฤษฎดีา้นหลกัสตูรและการสอนส าหรับการวจัิยได ้

2. ก าหนดปัญหาการวจิัย ตลอดจนขอบเขตและรายละเอยีดของปัญหาการวจิัยได ้

3. ออกแบบการวจิัย และด าเนนิการวจิัยดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนได ้

4. วเิคราะหข์อ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาการวจิัยได ้

5. น าผลการวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาการเรยีนการสอน และใชป้ระโยชนใ์นการวจัิยตอ่ไปได ้

6. มจีรรยาบรรณของนักวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับการวจิัยหลักสตูรและการสอน การก าหนดปัญหาการวจิัย การคน้ควา้วรรณกรรม 

การออกแบบการวจัิยซึง่ครอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมขอ้มูล การพัฒนา และการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือการวจิัย สถติพิรรณนา สถิตอิา้งองิเพื่อทดสอบความแตกต่าง และเพื่อศกึษาความสัมพันธ์ สถิต ิ

นันพาราเมตรกิ การวจัิยเชงิพรรณนา การวจัิยเชงิทดลอง การวจัิยเชงิคุณภาพ การวจัิยเชงิประเมนิ โครงการวจัิย 

รายงานการวจัิยและการประเมนิคณุภาพงานวจัิย การเผยแพร่ และการใชป้ระโยชนจ์ากการวจิัยเพือ่พัฒนาการเรยีน

การสอน โดยยดึมั่นในจรรยาบรรณนักวจิัย 
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22740 หลกัการและแนวคดิทางการปฐมวยัศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Concepts in Early Childhood Education 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. อธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ปรัชญาการศกึษา หลักการ แนวคดิทฤษฏแีละจติวทิยาพัฒนาการและ

การเรยีนรู ้และรูปแบบในการจัดการปฐมวัยศกึษา ตลอดจนน าหลักการตามแบบสากลมาบูรณาการ

เพือ่พัฒนารูปแบบการจัดการปฐมวยัศกึษาใหเ้หมาะสมกบัสภาวะสงัคมไทย 

2. ประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับการศกึษาปฐมวัยและองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการจัดประสบการณ์

ไดส้อดคลอ้งกบันโยบายและจดุมุง่หมายในการจัดการปฐมวัยศกึษาของชาตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. อธบิาย วเิคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและปัจจัยต่างๆ ทีม่ีอทิธพิลต่อการจัดการปฐมวัยศกึษา ตลอดจน 

หาแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

4. น าความรูท้างดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการปฐมวัยศกึษามาเป็นเครื่องมือในการจัดการ

ปฐมวยัศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. อธบิายและเสนอแนวทางในการรณรงคเ์พือ่เด็กปฐมวยั 

6. เสนอแนวทางการใหผู้ป้กครองและชมุชนมสีว่นร่วมในการจัดการปฐมวยัศกึษา 

7. วเิคราะห์สังเคราะห์แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวัดและประเมิน และใชก้ระบวนการวิจัย  

เพือ่พัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวยัศกึษา 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การปฐมวัยศกึษา ปรัชญาการศกึษา หลักการ แนวคดิ ววิัฒนาการของการปฐมวัยศกึษา และรูปแบบ

การจัดการศกึษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ นโยบายและจุดมุ่งหมายในการจัดการปฐมวัยศกึษา ทฤษฎ ี 

ทางจิตวทิยาพัฒนาการและการเรียนรู ้ปัญหา และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปฐมวัยศึกษา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการปฐมวัยศกึษา วเิคราะหร์ูปแบบการปฐมวัยศกึษาทีเ่หมาะกับบรบิทสงัคมไทย การรณรงคเ์พือ่เด็ก 

ผูป้กครองและชมุชนกับการปฐมวัยศกึษา การวัดและประเมนิในระดับปฐมวัยศกึษา แนวคดิพื้นฐานและขอบเขต 

การวจัิยทางปฐมวยัศกึษา การวจัิยเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั นวัตกรรม และเทคโนโลยกีารจัดประสบการณ์

ในระดบัปฐมวยัศกึษา การวจัิยเพือ่พัฒนาศกัยภาพของเด็กปฐมวัย และการจัดประสบการณ์ในระดบัปฐมวัยศกึษา 

22741 สมัมนาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood Education 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. อธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์กีย่วกบัทฤษฎหีลกัสตูร ทฤษฎกีารเรยีนรู ้ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การพัฒนาหลกัสตูร 

การออกแบบหลักสูตร และการจัดการเรียนรูใ้นระดับปฐมวัยศกึษา เพื่อน าไปประยุกต์ใชใ้นการ

พัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา 

2. บรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลเขา้กับนวัตกรรมเทคโนโลย ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในการพัฒนาหลักสตูร 

การน าไปใช ้การประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูรปฐมวยัศกึษา 

3. วเิคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษาปฐมวัย และเสนอแนวทาง 

ในการแกไ้ขและพัฒนาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับรบิทของสงัคมและวฒันธรรม 

4. มภีาวะผูน้ าและผูต้ามทีด่ ีเป็นผูใ้ฝ่รู ้น าองคค์วามรูใ้หม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยมีาใชใ้นการพัฒนา

หลกัสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัศกึษา 
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5. สรา้งเครอืขา่ยและความร่วมมอืกับผูป้กครองและชมุชนในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาปฐมวยั 

6. แสวงหาความรู ้แลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเด็นส าคัญของการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการ

เรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ทฤษฏีหลักสูตรและทฤษฎีการเรียนรู ้ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้

ระดับปฐมวัยศกึษา การออกแบบหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูร้ะดับปฐมวัยศกึษา การจัดท าหลักสตูรสถานศกึษา

ปฐมวัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีน่ ามาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รียนและการจัดการเรียนรูร้ะดับปฐมวัยศกึษา การน า

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยไปใช ้การประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร การบูรณาการความรูท้ี่เป็นสากลกับนวัตกรรม 

เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่  

กระบวนการสัมมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโนม้ ตลอดจนองคค์วามรูใ้หม่และ

นวัตกรรม ดา้นการพัฒนาหลักสตูร และการจัดการเรยีนรูท้ัง้ในและต่างประเทศ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในการ

จัดการเรียนรูก้ารจัดการในชั ้นเรียน การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและการพัฒนาภาวะผูน้ า และเครือข่าย 

ในแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีน่ าไปสูค่ณุภาพการศกึษาปฐมวัย ทัง้ในดา้นการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรูร้ะดับ

ปฐมวยัศกึษา 

22742 การบรหิารจดัการสถานศกึษาปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Early Childhood Educational Institution 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. อธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะห ์หลกัการและกระบวนการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย 

2. อธบิายทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารสถานศกึษาปฐมวยั และประยกุตใ์ชไ้ดเ้หมาะสมกับสภาพการณ์ 

3. อธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะหภ์ารกจิในการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวยั 

4. เสนอแนวทางในการบรหิารจัดการงานวชิาการและงานสนับสนุนวชิาการในระดับปฐมวยั 

5. ประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยทีางการบรหิารสถานศกึษาปฐมวยัไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. เสนอแนะแนวทางในการบรหิารจัดการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวยัทีม่ลีักษณะพเิศษ 

7. ปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณในวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักและกระบวนการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย ทักษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารสถานศกึษาปฐมวัย  

การวางแผนเชงิกลยุทธ ์การบรหิารขอ้ขัดแยง้ การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรูใ้นสถานศกึษาปฐมวัย 

ภารกจิในการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย การบรหิารงานวชิาการและงานสนับสนุนวชิาการ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการบรหิารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย  การบรหิารจัดการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวยัทีม่ลีักษณะพเิศษ 

การประกันคุณภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษากับการพัฒนาตน และคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาปฐมวยั 

22744 การจดัประสบการณส์ าหรบัเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Experiences for Preschool Children 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. อธบิายขอบขา่ยของการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. อธบิาย วเิคราะห ์เกีย่วกบัพัฒนาการ การเรยีนรู ้และพฤตกิรรมของเด็กปฐมวยั 

3. อธบิายหลักการและวธิีการในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนา

เด็กปฐมวยั 
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4. อธบิาย วเิคราะห์ สังเคราะห์เกีย่วกับการจัดประสบการณ์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และ

ประยกุตใ์ชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

5. จัดประสบการณ์ วดัและประเมนิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

พัฒนาการ การเรยีนรู ้และพฤตกิรรมของเด็กปฐมวัย ขอบขา่ยของการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ปัจจัยส าคัญทีม่อีทิธพิลต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและวธิกีารในการจัดประสบการณ์

เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในระดับปฐมวัย การวัดและ

ประเมนิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั บทบาทของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนา

เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ สังคม และสตปัิญญา ดา้นภาษา 

ดา้นวทิยาศาสตร ์ดา้นคณติศาสตร ์ดา้นสงัคมศกึษา ดา้นศลิปะ ดนตรแีละการเคลือ่นไหว  

22745 สมัมนาหลกัสตูรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Curriculum and Instruction  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการสอนและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร  

เพือ่ออกแบบหลกัสตูรและกจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. บรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลเขา้กับนวัตกรรม เทคโนโลย ีและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในการพัฒนาหลักสตูร 

การน าไปใช ้ประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาวชิาชพีของตนเอง

อยา่งตอ่เนือ่ง 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ทฤษฎหีลักสตูรและทฤษฎกีารสอน พืน้ฐานและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

การออกแบบหลักสูตร กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน การท าหลักสูตรสถานศึกษา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่น ามาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รียนและพัฒนาสถานศกึษาอย่างมีประสทิธภิาพ การน าหลักสูตรไปใช ้ 

การประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร การบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลกบันวตักรรม เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโนม้ของการพัฒนาหลักสตูรและ

การเรยีนการสอน การพัฒนาภาวะผูน้ า และเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีน่ าไปสูค่ณุภาพการศกึษา 

22746 สารตัถะและวทิยวธิทีางการสอนภาษาไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Thai Language Instruction 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. พัฒนาหลกัสตูรวชิาภาษาไทยในสถานศกึษา 

2. วเิคราะหท์ฤษฎกีารสอน การจัดระบบการเรยีนรู ้การออกแบบระบบการเรียนรูภ้าษาไทย รูปแบบและ

เทคนคิการสอนภาษาไทยเพือ่ออกแบบการเรยีนรูแ้ละจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย 

3. อธบิายการจัดการเรยีนการสอนส าหรับผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการแตกตา่งกนั 

4. จัดการเรยีนการสอนโดยใชส้ือ่ นวตักรรม เทคโนโลย ีสารสนเทศ ภมูปัิญญาและแหลง่เรยีนรู ้

5. ออกแบบการวดัและประเมนิผลในการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย 

6. วจิัยเกีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาไทย 

7. วเิคราะหค์ณุลกัษณะของครูภาษาไทยเพือ่พัฒนาตนเอง 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

การพัฒนาหลักสตูรภาษาไทย ทฤษฎีการสอนภาษา การจัดระบบการเรยีนรูท้างภาษา การออกแบบ 

การเรยีนรูท้างภาษา รูปแบบและเทคนคิการสอนภาษาไทย การจัดการเรยีนการสอนส าหรับผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการ

พิเศษ สือ่นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู ้การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2  

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้วทิยวธิวีจิัยทางการเรยีนการสอนภาษาไทย 

22747 การพฒันาทกัษะทางภาษา (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Language Skills 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะหแ์นวทางในการพัฒนาทกัษะทางภาษาส าหรับครูอย่างตอ่เนือ่ง 

2. วเิคราะหแ์นวทางในการพัฒนาทกัษะทางภาษาของผูเ้รยีนอย่างตอ่เนือ่ง 

3. จัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่แกไ้ขและพัฒนาทกัษะทางภาษาของผูเ้รยีน 

4. อธบิายแนวคดิหลกัการและออกแบบเครือ่งมอืส าหรับการประเมนิสมรรถภาพทางภาษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ธรรมชาตขิองภาษา และการใชภ้าษาเพื่อสือ่ความหมาย ทฤษฎทีางจติวทิยาเกีย่วกับการเรียน และ 

การสอนภาษา การพัฒนาทักษะการฟังและดู การพูด การอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

การพัฒนาทกัษะการคดิเพือ่พัฒนาทักษะทางภาษา การจัดการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาทักษะการฟังและด ูการพูด 

การอา่น และการเขยีน การประเมนิสมรรถภาพทางภาษา 

22748 วรรณกรรมทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Folk Literature 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะหล์กัษณะ และรูปแบบของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

2. เปรยีบเทยีบความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคตา่งๆ และความสมัพันธข์องวรรณกรรมทอ้งถิน่

กบัสงัคม 

3. สงัเคราะหส์ถานภาพการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

4. เสนอแนวทางการอนุรักษ์และสง่เสรมิวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

5. ประยกุตใ์ชว้รรณกรรมทอ้งถิน่เป็นสือ่การจัดการเรยีนการสอน 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ความหมายและความส าคัญของวรรณกรรมทอ้งถิ่น การวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบและเนื้อหา 

ของวรรณกรรมทอ้งถิ่นภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมทอ้งถิน่ภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของวรรณกรรม

ทอ้งถิน่กบัสงัคมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ การศกึษาวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบวรรณกรรมทอ้งถิน่ สถานภาพการศกึษา

วรรณกรรมทอ้งถิน่ แนวทางการอนุรักษ์และสง่เสรมิวรรณกรรมทอ้งถิน่ และการน าวรรณกรรมทอ้งถิน่ไปใชเ้ป็นสือ่

ในการเรยีนการสอน 
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22749 การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูภ้าษาไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in Thai Language 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรูแ้ละความรูท้างภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานการออกแบบกจิกรรมและ

ประสบการณ์การเรยีนรูท้างภาษาไทย 

2. ออกแบบการเรยีนการสอนและจัดประสบการณ์การเรยีนรูใ้นเรือ่งการฟัง การด ูการพูด การอ่าน การเขยีน 

หลกัการใชภ้าษา วรรณคด ีและวรรณกรรม 

3. ผลติสือ่การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การวเิคราะหม์าตรฐานการเรียนรูภ้าษาไทย การศกึษาเกีย่วกับเนื้อหา สาระ และการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรูภ้าษาไทยในเรื่องการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขยีน หลักการใชภ้าษาวรรณคด ีและวรรณกรรม 

ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนแตล่ะระดบั การจัดการเรยีนรูเ้พือ่บรูณาการสาระการเรยีนรู ้และการผลติสือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูเ้รยีน 

22750 สารตัถะและวทิยวธิทีางการสอนคณติศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะห์ปรัชญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณิตศาสตร์ จติวทิยาการเรียนรู ้และสาระส าคัญ 

ดา้นเนือ้หาคณติศาสตรไ์ด ้

2. วเิคราะหร์ูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตรแ์ละสามารถออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั และเสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตรไ์ด ้

3. ใชก้ระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนดา้น

คณติศาสตรไ์ด ้

4. อธบิายแนวคดิและขอบเขตการวจิัยทางคณิตศาสตรศ์กึษาและการวจัิยดา้นการสอน การเรยีนรู ้และ

นวตักรรมและเทคโนโลยกีารเรยีนการสอนคณติศาสตรไ์ด ้

5. ใชก้ารวจัิยเพือ่พัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนและพัฒนาการเรยีนการสอนคณิตศาสตรไ์ด ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

การวเิคราะหป์รัชญา ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของคณิตศาสตร ์จติวทิยาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์สารัตถะ

เกีย่วกับพชีคณิต เรขาคณิต และการวเิคราะห ์รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์การออกแบบกจิกรรม

การเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาศกัยภาพทางคณติศาสตร์

ดา้นการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การเชือ่มโยง การสือ่สาร การสือ่ความหมาย การน าเสนอ และความคดิรเิริ่ม

สรา้งสรรค ์การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนส าหรับผูเ้รียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ การวัดและ

ประเมนิผลการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ แนวคดิพื้นฐานและขอบเขตการวจัิยทางคณิตศาสตร์ศกึษา การวจัิยการสอน  

การเรียนรูน้วัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การวจัิยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนและ

พัฒนาการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์
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22751 คณติศาสตรป์ระยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Applied Mathematics 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะหแ์นวคดิส าคัญ และวธิกีารประยุกตค์ณิตศาสตร ์เกีย่วกับทฤษฎีจ านวนพีชคณิต นามธรรม 

ทฤษฎกีราฟ ตัวแบบเชงิเสน้และไม่ใชเ่ชงิเสน้ แคลคูลัส สถติแิละความน่าจะเป็น และคณิตศาสตรอ์ืน่ๆ 

ทีส่ าคญัได ้

2. ประยุกตใ์ชท้ฤษฎีจ านวน พีชคณิตนามธรรม ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบเชงิเสน้และไม่ใช่เชงิเสน้ แคลคูลัส 

สถติแิละความน่าจะเป็น และคณติศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่ าคญัได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

การวเิคราะหแ์นวคดิส าคัญ วธิกีารประยุกตค์ณิตศาสตรเ์กีย่วกับทฤษฎจี านวน พชีคณิตนามธรรม ทฤษฎกีราฟ 

ตัวแบบเชงิเสน้และไม่ใชเ่ชงิเสน้ แคลคูลัส สถติแิละความน่าจะเป็น และคณิตศาสตรอ์ืน่ๆ ทีส่ าคัญมาใชส้รา้งตัว

แบบเชงิคณติศาสตรใ์นการแกปั้ญหา และการประยกุตด์า้นอืน่ๆ 

22752 คณติศาสตรส์ าหรบัครู (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics for Teacher 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. อธบิายเกีย่วกบัสาระและหลักการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานในเรือ่ง เซตและตรรกศาสตร ์ทฤษฎจี านวน พหุนาม 

สมการและอสมการ การพิสูจน์และการประยุกตท์างเรขาคณิต เรขาคณิตวเิคราะห์ แบบรูป ความ

พันธแ์ละฟังกช์นั แคลคลูสัเบือ้งตน้ สถติแิละความน่าจะเป็น และสารอืน่ๆ ของคณติศาสตรท์ีส่ าคญั 

2. วเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงสาระและหลกัการของคณิตศาสตรพ์ืน้ฐานกับคณติศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีน 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิส าคัญ สาระและหลักการของคณิตศาสตรพ์ื้นฐานในเรือ่ง เซตและตรรกศาสตร ์ทฤษฎจี านวน พหุนาม 

สมการและอสมการ การพิสูจน์และการประยุกตท์างเรขาคณิต เรขาคณิตวเิคราะห์ แบบรูป ความสัมพันธแ์ละฟังกช์ัน 

แคลคูลัสเบือ้งตน้ สถติแิละความน่าจะเป็น และสาระอืน่ ๆ ของคณิตศาสตร์ทีส่ าคัญ การวเิคราะห์และเชือ่มโยง

สาระและหลกัการของคณติศาสตรพ์ืน้ฐานกบัคณติศาสตรใ์นระดับโรงเรยีน 

22753 การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in Mathematics 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วิเคราะห์สาระที่เป็นพื้นฐานส าคัญดา้นจ านวนและการด าเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด  

การวเิคราะหข์อ้มูลและความน่าจะเป็นได ้

2. วเิคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรูแ้ละหลักสูตรคณิตศาสตร์ ตลอดจน

กรณีศกึษา รูปแบบกจิกรรม และงานคณติศาสตรท์ีส่ง่เสรมิศักยภาพทางคณติศาสตรข์องผูเ้รยีนได ้

3. พัฒนากจิกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐานเพื่อน าไปสู่การเกดิ

ความรู ้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรอ์ยา่งลกึซึง้ และมคีวามหมายได ้

4. พัฒนาประสบการณ์การเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีเ่ชือ่มโยงคณิตศาสตรใ์นชัน้เรยีนกับสิง่แวดลอ้มรอบตัว

และสถานการณ์ในชวีติจรงิได ้

5. เลอืกใชข้อ้มูลและสารสนเทศ รวมทัง้สามารถพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียน 

การสอนคณติศาสตรไ์ด ้
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6. พัฒนาเครือ่งมอืประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

เจตคต ิและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์และการวนิจิฉัยมโนทศันท์ีค่ลาดเคลือ่นของผูเ้รยีนได ้

7. พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรียน และสามารถ 

เก็บขอ้มูลและจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน เพื่อน าไปสู ่

การพัฒนาผูเ้รยีนและพัฒนาระบบการจัดการศกึษาดา้นคณติศาสตรไ์ด ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

การวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีหลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู ้และหลักสตูรคณิตศาสตร ์สาระส าคัญ

เกีย่วกับจ านวนและการด าเนนิการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด สถติแิละความน่าจะเป็น และทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ รูปแบบกจิกรรมและงานคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความรู ้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 

การจัดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาเป็นฐาน และการเชือ่มโยงคณิตศาสตรก์ับสิง่แวดลอ้มรอบตัว

และสถานการณ์ในชวีติจรงิ การจัดประสบการณ์การเรยีนรูเ้พื่อน าไปสูโ่ครงงานคณิตศาสตร ์การเลอืกใชข้อ้มูลและ

สารสนเทศ การพัฒนาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลย ีการพัฒนาเครือ่งมอืประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการวินิจฉัยมโนทัศน์ 

ที่คลาดเคลื่อนของผูเ้รียน การวจัิยในชัน้เรียนและจัดระบบการสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพทางคณิตศาสตร ์

ของผูเ้รยีน เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีนและพัฒนาระบบการจัดการศกึษาดา้นคณติศาสตร ์

22754 สารตัถะและวทิยวธิทีางการสอนสงัคมศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะห์ปรัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนื้อหาสาระ และวธิกีารทางสังคมศาสตร์ทีส่ัมพันธก์ับการ

จัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูส้ังคมศกึษาที่สอดคลอ้งกับพลวัตหรือการเปลีย่นแปลงในสังคม 

แผนพัฒนาประเทศ และลกัษณะของผูเ้รยีน 

3. บรหิารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัจติวทิยาการศกึษา 

4. พัฒนาและใชน้วัตกรรม เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย

ในการจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

5. ใชก้ระบวนการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา และการวจัิยทางการศกึษาในการพัฒนาการจัดการ

เรยีนรูส้งัคมศกึษา 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ปรัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนื้อหาสาระ และวธิกีารทางสังคมศาสตร ์การประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนรู ้

สงัคมศกึษา การพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรูส้ังคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับพลวัตหรอื การเปลีย่นแปลงในสังคม 

แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผูเ้รยีน การบรหิารจัดการชัน้เรียนสังคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับจติวทิยาการศกึษา 

การพัฒนาการใชน้วตักรรม เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่การเรยีนรูท้ีห่ลากหลายในการ

จัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา การพัฒนากระบวนการวัดและประเมนิผลทางการศกึษาและการวจัิยทางการศกึษาในการ

พัฒนาการจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการศกึษาทางสงัคมศกึษา  
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22755 โลกาภวิตันศ์กึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Globalization Studies 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของโลก ภมูภิาค ประเทศ และชมุชนในยคุโลกาววิฒัน์ 

2. เสนอแนวทางการสรา้งสงัคมคณุภาพในยคุโลกาภวิตัน ์

3. เสนอแนวทางการพัฒนาบทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการสรา้งสังคม

คณุภาพ 

4. พัฒนาหลกัสตูรและจัดการเรยีนรูโ้ลกาภวิฒันศ์กึษาในสงัคมศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์ กระบวนการโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก ภูมิภาค 

ประเทศ และชุมชนในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบต่อพัฒนาการของมนุษยชาติและสิง่แวดลอ้ม แนวคดิและ

กระบวนการสรา้งสังคมคุณภาพในยุคโลกาภิวัฒน์ สมดุลและการผสมผสานที่ส าคัญในยุคโลกาภิวัฒน์ บทบาท 

มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยส าคัญในการสรา้งสงัคมคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนรู ้

โลกาภวิฒันศ์กึษาในสงัคมศกึษา โดยการจัดการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัผูเ้รยีนและกระแสโลกาววิัฒน ์

22756 สารสนเทศรว่มสมยัทางสงัคมศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Contemporary Information in Social Sciences 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะหล์กัษณะและประเภทของสารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์

2. อธบิายแหลง่สารสนเทศร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์

3. อธบิายวธิกีารจัดระบบขอ้มลูร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร ์ตลอดจนการจัดระบบสารสนเทศทีท่นัสมัย 

4. ประยุกตใ์ชข้อ้มูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ในการเรียนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสมกับระดับผูเ้รียนและ

สภาพทอ้งถิน่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับขอ้มูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สังคม ปรัชญา 

การศกึษา วฒันธรรม ศาสนา จรยิธรรม สภาวะแวดลอ้ม ทรัพยากร ประชากร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีลักษณะ 

ประเภทและแหล่งรวมสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ วธิีการจัดระบบขอ้มูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร ์ 

การประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการจัดการความรู ้

ทางสงัคมศาสตร ์มาประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกับผูเ้รยีนและสภาพทอ้งถิน่ 

22757 การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูส้งัคมศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in Social Studies 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะห์ สังเคราะห ์เนื้อหาสาระเกีย่วกับศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรม หนา้ทีพ่ลเมืองวัฒนธรรม

และการด าเนนิชวีติในสงัคม เศรษฐศาสตร ์ประวัตศิาสตรแ์ละภูมศิาสตร ์และวธิกีารศกึษาในศาสตร์

และสาระร่วมสมัยทางสงัคมศาสตรท์ีส่มัพันธก์ับการเรยีนรูท้างสงัคมศกึษา 

2. ประยกุตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการสอนสงัคมศกึษาเพือ่สง่เสรมิศักยภาพของผูเ้รยีน 

3. วเิคราะห ์และพัฒนาหลกัสตูรสงัคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนาบคุคลและทอ้งถิน่ 

4. จัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษาทีส่มัพันธก์ับพัฒนาการของผูเ้รยีนและสถานการณ์ในสงัคม 

5. พัฒนาและใชน้วตักรรม เทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรู ้
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6. พัฒนาภาวะผูน้ าในการบรหิารจัดการชัน้เรียนสังคมศกึษาและการพัฒนาทักษะส าคัญในวชิาชพีครู

สงัคมศกึษา 

ค าอธบิายชุดวชิา 

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หนา้ที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวติ 

ในสงัคม เศรษฐศาสตร ์ประวตัศิาสตรแ์ละภูมศิาสตร ์และวธิกีารศกึษาในศาสตรแ์ละสาระร่วมสมัยทางสงัคมศาสตร์

ที่สัมพันธ์กับการเรียนรูท้างสังคมศกึษา การประยุกตใ์ชแ้นวคดิ ทฤษฎี หลักการสอนสังคมศกึษาเพื่อส่งเสริม

ศักยภาพของผูเ้รยีน การวเิคราะห ์และพัฒนาหลักสตูรสังคมศกึษาทีส่อดคลอ้งกับบุคคลและทอ้งถิน่ การจัดการ

เรียนรูส้ังคมศึกษาที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของผูเ้รียนและสถานการณ์ในสังคม การพัฒนาและใชน้วัตกรรม 

เทคโนโลย ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ และเครอืขา่ยการเรยีนรู ้ภาวะผูน้ าในการบริหารจัดการชัน้เรยีนสงัคมศกึษา

และการพัฒนาทกัษะส าคญัในวชิาชพีครูสงัคมศกึษา 

22762 สารตัถะและวทิยวธิทีางการสอนภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of English Language Instruction 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะห ์และเปรยีบเทยีบการเรยีนรูภ้าษาแรกและภาษาทีส่องเพือ่น าไปใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

2. อธบิายหลกัการใชภ้าษา วรรณคด ีและวฒันธรรมทางภาษา 

3. อธบิาย เปรยีบเทยีบเชือ่มโยงปรัชญาและทฤษฎทีีเ่กีย่วกับการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

4. วเิคราะหข์ัน้ตอนการพัฒนาหลกัสตูรภาษาองักฤษ 

5. เลอืก/น าวทิยวธิกีารเรยีนการสอนและประเมนิผลภาษาองักฤษแบบตา่งๆ ใชไ้ดแ้ละเลอืกใชอ้ยา่งเหมาะสม 

6. อธบิายสือ่และแหลง่เรยีนรูภ้าษาองักฤษ 

7. อธบิายขอบเขตของงานวจิัยเกีย่วกบัหลักสตูร และการจัดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเรียนรูภ้าษาแรกและภาษาทีส่อง หลักการใชภ้าษา วรรณคด ีและวัฒนธรรม ปรัชญาและทฤษฎ ี

ทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสตูรภาษาอังกฤษ วทิยวธิกีารเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

และการประเมนิภาษาอังกฤษแบบต่างๆ การเรียนรูแ้บบพึ่งตนเอง สือ่และแหล่งเรียนรูภ้าษาอังกฤษ การวจัิย

เกีย่วกบัหลกัสตูร และการจัดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

22763 บรบิทการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Contexts of English Language Instruction 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะหปั์จจัยสิง่แวดลอ้มและจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งและสง่ผลตอ่การเรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน 

2. อธบิายทฤษฎีดา้นบรบิททางสังคม วัฒนธรรม จติวทิยา ตัวแปรดา้นผูใ้ชภ้าษา เจตนาของการสือ่สาร 

ทางภาษาและอทิธพิลทีม่ตีอ่รูปแบบและวธิกีารใชภ้าษา 

3. วเิคราะหป์ฏสิมัพันธข์องบรบิททีม่ตี่อวธิกีารใช ้และความเขา้ใจในสารของผูใ้ชภ้าษา วเิคราะหแ์ละ

สงัเคราะหส์ารประเภทตา่งๆ ในทกัษะฟัง พูด อา่น เขยีน ความหลากหลายของภาษา 

4. วเิคราะหท์ฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษา และการเรยีนรูภ้าษาโดยมุง่เนน้การใชภ้าษาเพือ่การสือ่สาร 

5. วเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีไ่ดรั้บมาใชก้ับการจัดการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

ทฤษฎีการเรียนรูภ้าษาและการเรียนรูภ้าษาในและนอกชัน้เรียน ทฤษฎี งานวิจัย เกี่ยวกับบริบท 

ทางภาษา สังคม และการใชภ้าษาในทักษะต่าง ๆ  ปัจจัยสิง่แวดลอ้มและจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งและส่งผลต่อการ

เรยีนรูภ้าษาของผูเ้รยีน ปฏสิมัพันธข์องบรบิท ผลกระทบและอทิธพิลของตัวแปรดา้นบรบิทสังคม วัฒนธรรม และ

ตัวแปรดา้นผูใ้ชภ้าษาที่มีต่อรูปแบบและวธิีการใชภ้าษา ประเภทของสารกับความรูค้วามเขา้ใจของผูใ้ชภ้าษา 

ประสบการณ์ในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์าร 

22764 การพฒันาสือ่การเรยีนการสอนภาษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 English Instructional Media Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. ประเมนิเพื่อเลอืกสรรสือ่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีเ่หมาะสมกับวัตถุประสงคใ์นการจัดการ

เรยีนรูแ้ละเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

2. ประยกุตใ์ชห้นังสอืบทเรยีนและสือ่การสอนใหเ้ขา้กับบรบิทและสิง่แวดลอ้ม 

3. ออกแบบวธิกีารและเครือ่งมอืในการส ารวจความตอ้งการของผูเ้รยีนและผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเรยีน

การสอนภาษาองักฤษ 

4. ออกแบบ และพัฒนาบทเรียน สือ่การสอน และกจิกรรมการเรียนการสอนทักษะทางภาษาทีเ่หมาะสม

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

5. ประเมนิประสทิธภิาพบทเรยีนและสือ่การสอนทีส่รา้งขึน้ในรูปแบบของการวจัิย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การวเิคราะหบ์ทเรยีนและสือ่การสอนตามหลักสตูรทีเ่หมาะสมกับผูเ้รยีน การเลอืกสรร สือ่ส ิง่พมิพ์ สือ่

วธิกีาร สือ่วัสดุอปุกรณ์ และสือ่อเิล็กทรอนิกส ์การประยุกตบ์ทเรยีนและสือ่การสอนใหเ้ขา้กับบรบิทของสังคมและ

สิง่แวดลอ้ม ส ารวจความตอ้งการ ความจ าเป็น และความสนใจของผูเ้รียนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกับการใช ้

ภาษาอังกฤษก่อนการพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอน การวเิคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรูภ้าษาและ 

การเรยีนรูภ้าษาในชวีติประจ าวันและการดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนในการเรยีนรูภ้าษา การพัฒนาบทเรยีน สือ่การสอน

และกจิกรรมการเรยีนการสอนทักษะทางภาษา และการออกแบบวจัิยเพือ่ประเมนิบทเรยีนและสือ่การเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษ 

22765 การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูภ้าษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in English Language 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. ออกแบบการเรียนการสอนโดยน าแนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรูก้ลุ่มสาร 

การเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศมาวางแผนประยกุตใ์ชก้ับผูเ้รยีนกลุม่เป้าหมาย 

2. พัฒนากจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษโดยเนน้ทักษะการสือ่สาร 

3. อธบิายการจัดประสบการณ์การเรยีนรูภ้าษาทีเ่ชือ่มโยงภาษาอังกฤษในชัน้เรยีนกับสถานการณ์และ

สิง่แวดลอ้มในชวีติจรงิ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการเลอืก สือ่ และนวัตกรรมการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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5. เลอืกและพัฒนาเครือ่งมอืวดัและประเมนิความสามารถทางภาษาของผูเ้รยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 

6. ออกแบบการวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาผูเ้รยีน และระบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

7. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรียน  

เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนาผูเ้รยีน และระบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ประยุกต์ใชแ้นวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู ้และหลักสูตรภาษาอังกฤษสาระส าคัญ

เกีย่วกบัการสือ่สารในสถานการณ์จรงิ การน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับผูเ้รยีน เทคนคิการสอน และการพัฒนากจิกรรม

การเรยีนรูภ้าษาอังกฤษโดยเนน้ทักษะการสือ่สารทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนแตล่ะวยัมาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ/เสมอืน

จริง ตลอดจนการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรูภ้าษาอังกฤษทีเ่ชือ่มโยงภาษาอังกฤษในชัน้เรียนกับสถานการณ์/

สิง่แวดลอ้มในชวีติจริง การเลือกใชข้อ้มูล/สารสนเทศเพื่อพัฒนาบทเรียน นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ รวมทัง้การพัฒนาเครือ่งมอืวดัและประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนดา้นความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะ 

และการใชภ้าษาอังกฤษ การใชก้ระบวนการวจัิยในชัน้เรยีนเพือ่การน าไปสูก่ารพัฒนาศักยภาพของผูเ้รยีนและการพัฒนา

ระบบการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

22770 สารตัถะและวทิยวธิทีางการสอนอาชวีศกึษาและการงานอาชพี  (6 หนว่ยกติ) 

 Foundations and Methodologies of Vocational and Occupational Education 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะหป์รัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนื้อหาสาระ และสมรรถนะของผูเ้รยีนและผูส้อนอาชวีศกึษา

และการงานอาชพี 

2. พัฒนาหลักสตูรการจัดการเรยีนรู ้และการฝึกอบรมทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพี ทีส่อดคลอ้ง

กบัการเปลีย่นแปลงในสงัคม แผนพัฒนาประเทศ และลกัษณะของผูเ้รยีน 

3. ใชก้ระบวนการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา กระบวนการวจัิย เพือ่พัฒนาหลกัสตูรและการจัดการ

เรยีนรูท้างอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

4. วเิคราะหแ์นวทางการใชส้ถานประกอบการเพือ่ฝึกทักษะอาชพี 

ค าอธบิายชุดวชิา 

วเิคราะห์ปรัชญา ธรรมชาต ิโครงสรา้ง เนื้อหาสาระ สมรรถนะของผูเ้รียนและผูส้อนอาชวีศกึษาและ 

การงานอาชพี พัฒนาหลักสตูรการจัดการเรยีนรูแ้ละการฝึกอบรมทางอาชวีศกึษาและการงานอาชพีทีส่อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงในสงัคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผูเ้รยีน ใชก้ระบวนการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา 

กระบวนการวจัิย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท้างอาชวีศกึษาและการงานอาชพี แนวทางการใช ้

สถานประกอบการเพือ่ฝึกทักษะอาชพี 

22771 การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูอ้าชวีศกึษาและการงานอาชพี (6 หนว่ยกติ) 

 Provision of Learning Experiences in Vocational and Occupational Education 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้และความรูท้างอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐาน 

การออกแบบกจิกรรม และประสบการณ์การเรยีนรูท้างอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

2. ออกแบบการเรยีนการสอนและการจัดประสบการณ์เรยีนรูท้างอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

3. พัฒนาและใชน้วัตกรรม เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  

ในการจัดการเรียนรูแ้ละผลติสือ่การเรียนรูเ้พื่อใชใ้นการจัดประสบการณ์เรียนรูท้างอาชวีศกึษาและ 

การงานอาชพี 
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ค าอธบิายชุดวชิา 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู  ้และความรูท้างอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐาน 

การออกแบบกจิกรรม และประสบการณ์การเรียนรูท้างอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ การออกแบบการเรียน 

การสอนและการจัดประสบการณ์เรียนรูท้างอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ การผลิตสื่อการเรียนรูเ้พื่อใชใ้นการ 

จัดประสบการณ์เรยีนรูท้างอาชวีศกึษาและการงานอาชพี 

22772 สภาพแวดลอ้ม นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาเด็กปฐมวยั (6 หนว่ยกติ) 

 Environment, Innovation, Media and Technology for Preschool Children  

 Development 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. อธบิาย วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์กีย่วกับแนวคดิ หลักการ แนวทางการจัดสภาพแวดลอ้ม และนวัตกรรม 

สือ่และเทคโนโลยเีพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. อธบิายและเสนอแนวทางในการจัดสภาพแวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกับบรบิทสงัคมและวัฒนธรรมของชมุชน 

3. อธิบายปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการจัดสภาพแวดลอ้ม และลักษณะการจัดสภาพแวดลอ้มที่ดีและ

ปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวยั 

4. อธบิายลกัษณะการจัดสภาพแวดลอ้ม และประเมนิการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะกับเด็กปฐมวยั 

5. อธบิาย เลอืก พัฒนา และประเมนินวตักรรม สือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะกับการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

6. อธิบาย วเิคราะห์ สังเคราะห์บทบาทของครูและผูเ้กี่ยวขอ้งในการส่งเสริม สนับสนุน และใช ้

นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยเีพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิ หลักการ และแนวทางการจัดสภาพแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอ้ม 

ทางกายภาพและจิตภาพส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน การจัด

สภาพแวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกับบรบิทสังคมและวัฒนธรรมของชมุชน ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการจัดสภาพแวดลอ้ม 

บทบาทครูและผูเ้กีย่วขอ้งในการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับเด็กปฐมวัย การประเมนิการจัดสภาพแวดลอ้ม ลักษณะ

การจัดสภาพแวดลอ้มทีด่แีละปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวยั  

แนวคดิเกีย่วกับนวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและแนวทางการใช ้

นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ลักษณะและประเภทของนวัตกรรม สือ่และเทคโนโลย ี 

การเลอืกและประเมนินวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะกับเด็กปฐมวัย การพัฒนานวัตกรรม สือ่และเทคโนโลย ี

บทบาทของครูและผูเ้กีย่วขอ้งในการสง่เสรมิ สนับสนุนและการใชน้วตักรรม สือ่และเทคโนโลยเีพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย  

27705 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication in Human Resource Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

และพัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเลา่เรยีน ฝึกอบรม การจัดการความรูแ้ละสภาพแวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นแหลง่วทิยบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการศกึษาทางไกล  

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการน าญาณวทิยามาใชใ้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
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 5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามวถิไีทย 

 6. เพือ่ใหย้กตวัอยา่งของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

พัฒนาการเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษากับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยการพัฒนาตนเอง ศกึษาเล่าเรยีน ฝึกอบรม และสภาพแวดลอ้ม การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใ์นยุคสงัคมข่าวสารและสงัคมเรยีนรู ้แหลง่วทิยาการเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เทคโนโลยสีารสนเทศ

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การศกึษาทางไกลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ญาณวทิยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวถิีไทย กรณีศกึษาการประยุกตเ์ทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษากับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

27706 เทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Technology and Communication and Training 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของเทคโนโลยกีารสอนและสือ่สารการสอน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนมาใชใ้นการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่โสตทัศน์เพือ่การสอน สือ่มวลชนเพื่อการสอน สือ่อเิล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคมเพือ่การสอน และชดุการเรยีน 

 4. เพือ่พัฒนานวตักรรมดา้นสือ่การสอนในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยั 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรมและเลอืกใชว้ธิกีารและสือ่ไดเ้หมาะสม 

 7. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิเทคโนโลยแีละสือ่สารการสอนและการฝึกอบรม 

 8. เพือ่ใหต้ระหนักถงึคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยีการสอนและสือ่สารการสอน ทฤษฎีการเรียนรูแ้ละทฤษฎีการสอน ระบบ 

การสอนร่วมสมัย สือ่โสตทัศน์ สือ่มวลชน สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ชดุการเรยีน นวัตกรรมสือ่การสอน 

ในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และตามอัธยาศัย แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการฝึกอบรม การจัด 

ระบบและออกแบบการฝึกอบรม วธิีการและสือ่สารการฝึกอบรม ศูนย์การฝึกอบรม การประเมนิเทคโนโลยีและ

สือ่สารการสอนและการฝึกอบรม และคณุธรรมจรยิธรรมของนักเทคโนโลยกีารศกึษา 

27708 สือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Electronic and Tele-communication Media in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสงัคมยุคสารสนเทศ การสือ่สารอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม

การศกึษา และประเภทของการสือ่สารทางอเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตส์ือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษา 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมเพื่อการศกึษาในโรงเรียน 

การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

สังคมยุคสารสนเทศกับการศึกษา การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมกับการศึกษา 

โลกดจิติัลกับการศกึษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการศกึษา การสือ่สารไรส้ายกับการศกึษา ประเภทของสือ่

อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา โทรทัศนเ์พือ่การศกึษา วทิยุกระจายเสยีงเพือ่การศกึษา วทิยุโทรทศัน์เพือ่การศกึษา 

ไมโครเวฟและดาวเทยีมเพื่อการศกึษา การประยุกตส์ือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมเพื่อการศกึษา การใชส้ือ่

อเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคมเพือ่การศกึษาในระบบโรงเรยีน การฝึกอบรม และการศกึษาตลอดชวีติ 
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