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รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์

5 กม.

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

สี่แยกหลักสี่

1. รถโดยสารประจำ�ทาง

- ผ่านถนนติวานนท์
33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
- ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
รถธรรมดา 52 150 166 356 1053 (นนทบุรี - วัดสาลีโขภิตาราม)
รถปรับอากาศ 150 166 356

ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ปากเกร็ด - มีนบุรี
ปากเกร็ด - จตุจักร
ปากเกร็ด - ราม 1
ปากเกร็ด - สีลม
ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
เมืองทอง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์
นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

ไปดอนเมือง

สายรถที่ผ่าน

		
2. รถตู้โดยสาร

ที่ปรึกษา

วัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

ถ.แจ้ง

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

ผู้รวบรวมและจัดทำ�

นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล
นางสาววีระวรรณ์  เพ็งศรี

ออกแบบปก

หน่วยศิลปะ สำ�นักพิมพ์

จัดทำ�โดย

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำ�นักวิชาการ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2564

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีการศึกษา 2564

ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร

ค�ำน�ำ
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชได้ จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในระบบ
การศึกษาทางไกล ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2536 โดยใช้วธิ กี ารทีแ่ ตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาทั่วไป ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทางไกลได้รับการยอมรับว่า
เป็นระบบที่สามารถพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้บุคลากรประจ�ำการได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และสะดวก การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลจึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาเอก เปิดสอน
5 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับปริญญาโท เปิดสอน 7 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและ
สือ่ สารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศกึ ษา และระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ซึง่ หลักสูตร
ดังกล่าว สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาร่วมด�ำเนินการ
อันท�ำให้การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ นี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จะสามารถสนอง
ความต้องการของประเทศชาติ และผูท้ ตี่ อ้ งการเพิม่ พูนวิทยฐานะและแสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในวิชาชีพ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป

  (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา)
ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ และ
ทักษะ ความช�ำนาญทีเ่ อือ้ และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะศึกษาศาสตร์
ซึ่งมีสถานภาพเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงจ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการศึกษาทั้งใน
ฐานะครู อาจารย์ นักบริหาร นักวิชาการ นักแนะแนว นักวัดผล และนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้
การถ่ายทอดเนือ้ หาสาระและประสบการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เพือ่ ตอบสนองต่อพัฒนาการ
ทางการศึกษา ความต้องการของบุคลากรประจ�ำการในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาขึ้น
หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (เดิมชือ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) ได้พิจารณาอนุมัติ/ความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว ดังนี้

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
แล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

2

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศกึ ษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 และส�ำนัก
มาตรฐานวิชาชีพ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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2. วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ทวั่ ไป  เพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
ในวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีความสามารถในการวิจัยและนำ�ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาวิชาการ วิชาชีพ
การดำ�รงชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
v ระดับปริญญาเอก

				 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์
				 1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
					 (1) เป็นนักศึกษาที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีสมรรถนะและศักยภาพด้านการศึกษา
ค้นคว้า ด้านการเป็นผู้น�ำทางวิชาการในสาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน ที่สามารถพัฒนาตนเอง
และด้านการน�ำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาบุคคลและสังคม
					 (2) เป็นบัณฑิตระดับปริญญาดุษฎีบณั ฑิต ทีม่ อี งค์ความรู้ และมีคณุ ธรรมจริยธรรม
เพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และบุคลากรขององค์กรต่างๆ ในระดับภูมภิ าค
ประเทศและอาเซียน
					 (3) เป็นบุคลากรทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ในการวิจยั และพัฒนาด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์ โดยใช้
“การวิจัยน�ำการพัฒนา” ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น
				 2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาหลักสูตรและการเรียน
การสอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบุคคล ประสิทธิผลขององค์กร และสังคมจริยธรรม ที่มีความเป็นสากล
ทันสมัย และเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
				 3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชาติในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพของประชากรของไทยสู่ความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในระดับสากล
				 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
				 1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

				 2) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารการ
ศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ และการประกอบวิชาชีพในวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานระดับชาติและสากล
				 3) มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์เพื่อ
การบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
				 4) มีความเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ ความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สภาพแวดล้อมในการบริหารการศึกษา รวมทัง้ สามารถสือ่ สารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
การบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
				 5) มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้านการบริหาร
การศึกษาได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
ั ฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา มีวตั ถุประสงค์
				 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางการวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีสมรรถนะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังต่อไปนี้
				 1) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
				 2) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีทางการวัดและประเมิน
ผลการศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ และวิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
				 3) มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
				 4) มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสภาพ
แวดล้อมในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
				 5) มีความสามารถในการสื่อสารความรู้และเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
				 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตทางด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้มสี มรรถนะ และ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
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				 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
				 2) มีความรูค้ วามสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการแนะแนว ทฤษฎีการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา และศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาความรู้ และวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ได้อย่างเหมาะสม
				 3) มีความรูค้ วามสามารถด้านการวิจยั ขัน้ สูงเพือ่ สร้างองค์ความรู้ใหม่ดา้ นการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้อย่างลุ่มลึก
				 4) มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สภาพแวดล้อมในด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รวมทัง้ สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
				 5) มีความสามารถในการสือ่ สารความรูแ้ ละเผยแพร่ความรูท้ างด้านการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ั ฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา มีวตั ถุประสงค์
				 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
เพือ่ ผลิตดุษฎีบณั ฑิตทางด้านเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาให้มสี มรรถนะ และมีคณุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ดังต่อไปนี้
				 1) มีคณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพทางเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
และมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
				 2) มีความรูค้ วามสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสือ่ สาร
การศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ และวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างครบถ้วน
เหมาะสม
				 3) มีความรูค้ วามสามารถด้านการวิจยั ขัน้ สูงเพือ่ สร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก
				 4) มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
				 5) มีความสามารถในการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
				 6) มีทกั ษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบทางด้านเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
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ระดับปริญญาโท

			 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความสามารถดังต่อไปนี้			
			 1) วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดหลักการและทฤษฎีดา้ นหลักสูตรและการสอนทีเ่ ป็นสากล
เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
			 2) แสวงหาความรูแ้ ละบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นหลักสูตรและการสอนทีเ่ ป็นสากลเข้ากับ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนสามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับบริบท
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
			 3) ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สมาชิกร่วมวิชาชีพพร้อมทั้งปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
			 4) ผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
		 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
			 1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
			 2) มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหาร และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษา
			 3) มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์เพื่อการ
บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
			 4) มีความสามารถในการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูห้ รือใช้ผลงานวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
			 5) มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา
			 6) มีทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
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		 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา มีวัตถุประสงค์
		 1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
				 (1) มีความรู้ ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ
				 (2) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา
				 (3) มีความสามารถในการประยุกต์หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนางาน
				 (4) มีภาวะผู้น�ำในวิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
				 (5) มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
			 2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
			 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้มคี ณุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ดังต่อไปนี้				
			 1) มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการเป็นนักแนะแนวและผูใ้ ห้การปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
			 2) มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
และสาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน
			 3) มีความสามารถในการประยุกต์หลักการ ความรู้ และประสบการณ์ทางการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไปใช้ในการพัฒนางานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในด้านการบริหาร
บริการและวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 4) มีความเป็นผู้น�ำและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาด้านการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีความรับผิดชอบท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
			 5) มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา อีกทั้งสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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			 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
			 1) มีความรูค้ วามเข้าใจในงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทัง้ ในเชิง
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
			 2) มีความรูแ้ ละทักษะในการบริหาร การจัดการ การวางแผน การจัดกิจกรรม การส่งเสริม
การเรียนรูต้ ลอดจนส่งเสริมให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
			 3) มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยไปใช้ในการจัดการศึกษาในชุมชนได้ สามารถประสานและท�ำงานกับชุมชนได้ และสามารถ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
			 4) มี ทั ก ษะในการวิ จั ย หรื อ การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งองค์ ความรู ้ เ พื่ อ น� ำ ไปพั ฒ นางาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
			 5) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ใน
การปฏิบัติงานและประสานงานได้เป็นอย่างดี
			 6) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ ค้นคว้า และแสวงหาความรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
			 หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังต่อไปนี้
			 1) มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดระบบและออกแบบ
ระบบทางการศึกษา
			 2) มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการวิจัยทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
			 3) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์หลักการ ความรู้ และประสบการณ์ในการเป็น
ผู้น�ำทางการบริหาร วิชาการ และบริการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
			 4) มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้งานวิจัย และนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย อีกทั้งสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
			 5) เพื่อสร้างนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีทักษะทางการคิด มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตด้านวิทยาศาตร์ศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้				
1) ออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีและหลักการ
ออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญและพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์
2) ออกแบบ วางแผน น�ำไปใช้ และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญและพัฒนาการรูว้ ทิ ยาศาสตร์แสดงถึงการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์
3) น�ำกระบวนการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะที่ส�ำคัญของนักเรียนตามบริบทของสถานศึกษา
4) เขียนรายงานการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5) คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
6) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสืบค้นข้อมูลสื่อสารและการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
7) แสดงออกถึงการมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
8) แสดงถึงความเป็นครูผู้น�ำทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
9) อธิบายเนื้อหาสาระความรู้ที่ก�ำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้โดยคุรุสภา
10) ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนสมรรถนะของครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก�ำหนด
v

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

			 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้				
			 1) มีความรู้พื้นฐานในการประกอบวิชาชีพครู
			 2) มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ จัดประสบการณ์
และกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
			 3) มีความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผล รวมทั้งวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
			 4) มีคุณลักษณะความเป็นครู มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการทีป่ รึกษาประจ�ำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 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) ประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เลขานุการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา)
8) เลขานุการคณะกรรมการประจ�ำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (อาจารย์ ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์)

4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�ำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาด�ำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี จงเจริญ
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ณ นคร
กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร
กรรมการ
6) รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา โตโพธิ์ไทย
กรรมการ
7) รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง
กรรมการ
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์กุล ก้องโลก
กรรมการ
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9) อาจารย์ ดร.ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์
10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจ�ำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
		 (นายสุเทพ ศรีวรกุล)

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ เพื่อท�ำหน้าที่ด�ำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการด�ำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา)
2) ผู้แทนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์)
3) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์)
4) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา
กรรมการ
		 (อาจารย์ ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์)
5) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง)
6) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการแนะแนว
กรรมการ
		 และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง)
7) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
กรรมการ
		 และการศึกษาตามอัธยาศัย (รองศาสตราจารย์ ดร.สารีพันธุ์ ศุภวรรณ)
8) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์)
9) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์)
10) ผู้แทนกรรมการประจ�ำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง)
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11) ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง)
12) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

6. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรรมการ
และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
ดรุณี จ�ำปาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., สค.ม. (สิ่งแวดล้อม),
		
M.P.P. (Policy Science),
		
Ed.D. (Education Policy and Practice)
		
University of Sydney
วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยม), M.Ed.,
		
Ed.D. (Curriculum and Instruction:
		
Social Studies) The Pennsylvania
		
State University
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.		
ศศ.บ., M.Ed. (TESOL), M.Ed. (Hons.),
		
Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania
อภิรักษ์ อนะมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.		
กศ.บ., กศ.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย),
		
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อรุณี หรดาล, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว),
		
M.Ed., Ed.S. (Early Childhood Ed.),
		
Ph.D. (Elementary Education, Emphasized
		
on Early Childhood Education)
		
The University of Arkon
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6.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
กุลชลี จงเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ศษ.บ., ค.ม. (บริหารการศึกษา),
		
Ed.D. (Educational Leadership)
		
University of Wollongong
เก็จกนก เอื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
อ.บ., ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา),
		
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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, รองศาสตราจารย์ ดร.		
กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),
		
ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
บุญศรี พรหมมาพันธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
นศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (วิจัยการศึกษา),
		
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ววรรณ์ดี แสงประทีปทอง, รองศาสตราจารย์ ดร.
กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (สถิติการศึกษา),
		
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สังวรณ์ งัดกระโทก, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),
		
Ph.D. (Measurement and Quantitative
		
Methods) Michigan State University
6.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
นิธิพัฒน์ เมฆขจร, รองศาสตราจารย์ ดร.		
กศ.บ. (เกียรตินิยม),
		
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),
		
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา)
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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ลัดดาวรรณ ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์ ดร.
ค.บ., กศ.ม. (การแนะแนว),
		
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา)
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สุขอรุณ วงษ์ทิม, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. หญิง ดร. พย.บ., สศ.บ., กศ.ม. (สุขศึกษา),
		
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา)
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
6.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศษ.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
		
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรางคณา โตโพธิ์ไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.
ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
		
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วาสนา ทวีกุลทรัพย์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
		
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
		
มหาวิทยาลัยบูรพา
6.6 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา

อรุณี หรดาล, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),
		
M.Ed., Ed.S. (Early Childhood Ed.),
		
Ph.D. (Elementary Education, Emphasized
		
on Early Childhood Education)
		
The University of Akron
กลุ่มวิชาภาษาไทย

ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์		
		
		
วรรณา บัวเกิด, รองศาสตราจารย์		
		

ค.บ. (เกียรตินิยม),
ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ., ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

สุรีรัตน์ อารีรักษ์กุล ก้องโลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

ดรุณี จ�ำปาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
		
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ค.บ. (เกียรตินิยม), สค.ม. (สิ่งแวดล้อม),
M.P.P. (Policy Science),
Ed.D. (Education Policy and Practice)
University Of Sydney

ศิตา เยี่ยมขันติถาวร, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ศศ.บ., M.Ed. (TESOL), M.Ed. (Hons.),
		
Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania
อารีรักษ์ มีแจ้ง, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
		
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

เพชรผ่อง มยูขโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
		
		

อ.บ., ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผน),
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม), ศศ.ด.
(อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชาบริหารการศึกษา
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
กศ.บ., ค.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัตนา ดวงแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (วิจัยการศึกษา),
		
Ed.D. (Educational Administration)
		
Ohio University
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
กศ.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
		
Ed.D. (Educational Administration)
		
University of Northern Philippines
โสภนา สุดสมบูรณ์, อาจารย์ ดร.		
บธ.บ., M.B.A., ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
		
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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6.8 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
บุญศรี พรหมมาพันธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
นศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (วิจัยการศึกษา),
		
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, รองศาสตราจารย์ ดร.
กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (สถิติการศึกษา),
		
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สังวรณ์ งัดกระโทก, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),
		
Ph.D. (Measurement and Quantitative
		
Methods) Michigan State University
         6.9  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
นิธิพัฒน์ เมฆขจร, รองศาสตราจารย์ ดร.		
กศ.บ. (เกียรตินิยม),
		
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),
		
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา)
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วัลภา สบายยิ่ง, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
		
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),
		
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 		
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สุขอรุณ วงษ์ทิม, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร. พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), สศ.บ.,
		
กศ.ม. (สุขศึกษา), กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา)
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
6.10 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
คศ.บ., ศศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่),
		
คศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)
		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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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
6.11 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศษ.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
		
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วาสนา ทวีกุลทรัพย์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
		
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)				
		
มหาวิทยาลัยบูรพา
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศษ.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา),
		
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.12 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, รองศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ., ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),
		
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา)
		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดวงเดือน สุวรรณจินดา, รองศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ. (เกียรตินิยม), ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),
		
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา)
		
มหาวิทยาลัยมหิดล
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
ค.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),
		
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สุจินต์ วิศวธีรานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ. (เกียรตินิยม),
		
ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),
		
Ph.D. (Curriculum and
		
Instruction-Science Education)
		
University of Minnesota
6.13 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
กศ.บ., กศ.ม. (การประถมศึกษา),
		
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ),
		
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทวีศกั ดิ์ จินดานุรกั ษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
กศ.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),
		
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศษ.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
		
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรรณประภา สุขสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ),
		
Ed.D. (TESOL) University of Wollongong
สุวรรณี ยหะกร, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาไทย),
		
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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7. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
กัญจนา ศิลปกิจยาน, อาจารย์ ดร.		
		
		
กันตวรรณ มีสมสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
		
		
		
กุลชลี จงเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
เก็จกนก เอื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
เกวลี สืบญาติ, อาจารย์ ดร.		
		
		
จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
		
จิระสุข สุขสวัสดิ์, อาจารย์ ดร.		
		
จุรีรัตน์ นิลจันทึก, อาจารย์ ดร.		
		
		
จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		

กศ.บ., ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา),
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษ),
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ., ค.ม. (บริหารการศึกษา),
Ed.D. (Educational Leadership)
University of Wollongong
อ.บ., ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา),
ค.ด. (บริหารการศึกษา) 			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., ปร.ด. 		
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กศ.บ., กศ.ม. (การประถมศึกษา),
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), 			
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สส.บ., ศศ.ด. (จิตวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ., ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา),
ศศ.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ., ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์, อาจารย์ ร.อ.หญิง ดร.
		
		
ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
ชนิพรรณ จาติเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
		
		
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์, อาจารย์ ดร.		
		
		
		
ดวงเดือน สุวรรณจินดา, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
ทรงพล ผดุงพัฒนากูล, อาจารย์ ดร.		
		
		
ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		

วท.บ., ค.ม. (วิจัยการศึกษา),
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบ),
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
B.S., M.S.Ed. (Early Childhood and
Elementary Education),
ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ., ค.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ., วท.ม. (การใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน),
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เกียรตินิยม), ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู),
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา) 		
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., วท.ม. (เคมีอินทรีย์),
กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ., ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์),
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นลินี ณ นคร, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
นิธิพัฒน์ เมฆขจร, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
		
นิรนาท แสนสา, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
		
บุญศรี พรหมมาพันธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
ปวิตรา อวยจินดา, อาจารย์ ดร.		
		
		
ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์, อาจารย์ ดร.		
		
		
มนพันธ์ ชาญศิลป์, อาจารย์ ดร.		
		
ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว, อาจารย์		
		
		
วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
วรรณประภา สุขสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		

วท.บ., กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ. (เกียรตินิยม),
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว),
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศศ.บ. (เกียรตินิยม),
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา),
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (วิจัยการศึกษา),
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม.,
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ., ค.ม. (วิจัยการศึกษา),
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บช.บ., บธ.ม., ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศษ.บ. (เกียรตินิยม),
ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (สถิติการศึกษา),
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ),
Ed.D. (TESOL) University of Wollongong
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วรางคณา โตโพธิ์ไทย, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
วัลภา สถิรพันทุ, อาจารย์		
		
วัลภา สบายยิ่ง, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
		
วาสนา ทวีกุลทรัพย์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
ศศิธร กาญจนสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
		
ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
สังวรณ์ งัดกระโทก, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
สุขอรุณ วงษ์ทิม, รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.
		
		
		
สุรีรัตน์ อารีรักษ์กุล ก้องโลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
โสภนา สุดสมบูรณ์, อาจารย์ ดร.		
		

ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.บ., ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 			
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 		
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.บ., กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา),
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ., M.Ed. (TESOL), M.Ed. (Hons.),
Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania
ค.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),
Ph.D. (Measurement and Quantitative
Methods) Michigan State University
พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 		
สศ.บ., กศ.ม. (สุขศึกษา),
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ., M.B.A., ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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อรรณพ จีนะวัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
กศ.บ., ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),
		
ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),		
อรุณี หรดาล, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
M.Ed., Ed.S. (Early Childhood Ed.),
		
Ph.D. (Elementary Education, Emphasized
		
on Early Childhood Education)
		
The University of Akron
อารีรักษ์ มีแจ้ง, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
		
ภาษาต่างประเทศ), ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขาวิชา
ขวัญฟ้า รังสิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
ดรุณี จ�ำปาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
		
ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์		
		
		
รัตนา ดวงแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
ลัดดาวรรณ ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
วรรณา บัวเกิด, รองศาสตราจารย์		
		

ค.บ., ค.ม. (การศึกษาประถมวัย),
ปร.ด. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ค.บ. (เกียรตินิยม), สค.ม. (สิ่งแวดล้อม), 		
M.P.P. (Policy Science),
Ed.D. (Education Policy and Practice)
University Of Sydney
ค.บ. (เกียรตินิยม),
ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (วิจัยการศึกษา),
Ed.D. (Educational Administration) 			
Ohio University
ค.บ., กศ.ม. (การแนะแนว),
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค�ำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.บ., ค.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ค.บ. (เกียรตินิยม), M.Ed., Ed.D. (Curriculum 		
		
and Instruction: Social Studies)
		
The Pennsylvania State University
สารีพันธ์ ศุภวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (โสตทัศนศึกษา),
		
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
กศ.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
		
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
สุวรรณี ยหะกร, รองศาสตราจารย์ ดร.		
ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาไทย),
		
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อภิรักษ์ อนะมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.		
กศ.บ., กศ.ม. (มัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย),		
		
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจ�ำนวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง เอกสารคัดสรร/
ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในเอกสารคัดสรร/
ประมวลสาระและแนวการศึกษาที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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9. หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 3 ระดับ ดังนี้
9.1 ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 5 หลักสูตร ได้แก่
➤ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
➤ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
➤ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
➤ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
➤ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
9.2 ระดับปริญญาโท เปิดสอน 7 หลักสูตร ได้แก่
➤ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย
			 6 กลุ่มวิชา คือ
v กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา
v กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
v กลุ่มวิชาภาษาไทย
v กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
v กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
v กลุ่มวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
➤ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา
➤ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
➤ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
➤ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
			 ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
v วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
v วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
➤ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
➤ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
9.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ
		มหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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10. ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
2) นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามเงือ่ นไข
ของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะรับเข้าเป็น
นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

11. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา
11.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 1.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่ก�ำหนด
1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เป็นผู้มีสิทธิขอท�ำดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึง่ ของดุษฎีนพิ นธ์จะต้องได้รบั
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นในระดับชาติหรือนานาชาติ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แล้วต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และ
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�ำเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริม
ประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
			 หลักสูตร แบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่ก�ำหนด
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เป็นผู้มีสิทธิขอท�ำดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
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ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยและเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึง่ ของดุษฎีนพิ นธ์จะต้องได้รบั
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นในระดับชาติหรือนานาชาติ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แล้วต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และ
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�ำเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริม
ประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
11.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
			 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรก�ำหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือน�ำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น�ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน
ส�ำเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้ม/เข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
			 หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ตำ�่ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมทัง้ เสนอรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ง
ของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และ
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส�ำเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้ม/
เข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต/ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
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11.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน
3 ปีการศึกษา นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้น
ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้
3 ชุดวิชา ดังนั้น นักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรของตน ซึง่ แต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด หรือเลือกเรียน
เพียง 1 ชุดวิชาก็ได้ ส�ำหรับชุดวิชาทีเ่ หลืออาจเรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทาง
การเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ
11.4 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของหลักสูตร
และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาทีร่ ะบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทางการเปิดสอน
ชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
11.5 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตร
นอกจากการศึกษาจากสือ่ การสอนทางไกลทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม
จัดท�ำรายงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจ�ำภาค
การศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
11.6 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับเนือ้ หาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา สือ่ การสอน
ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอค�ำปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์
โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
			 ประธานกรรมการประจ�ำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
			 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลบางพูด
			 อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
			 โทรศัพท์ 0 2503 3567 หรือ 0 2504 8505 - 6
			 โทรสาร 0 2503 3566 หรือ
			 เว็บไซต์ http://edu.stou.ac.th/EDU/page/home.aspx
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11.7 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิม่ /ถอนชุดวิชา
การเปลีย่ นค�ำน�ำหน้าชือ่ - ชือ่ สกุล การเปลีย่ นทีอ่ ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา
การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงาน
ผลการศึกษา รวมทัง้ การร้องเรียนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมการศึกษาในเรือ่ งการสมัครเป็นนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอค�ำปรึกษาที่ส�ำนักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย
โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
			 ส�ำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
			 ตู้ ปณ.55 ที่ท�ำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
			 กรุงเทพฯ 10210
			 โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4
			 โทรสาร 0 2503 2660 หรือ
			 เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 2.1
1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับขัน้ ปริญญาโททางการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอนหรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต�่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3) ปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับนักการศึกษาในองค์กรต่างๆ หรือหน้าทีอ่ นื่ ทีต่ อ้ งใช้ความรูด้ า้ น
หลักสูตรและการสอน
4) มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
5) มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางหลักสูตรและการสอน
6) เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อ
การรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ 1.
		
2.
		
		
		
		

ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 22745
สัมมนาหลักสูตรและการสอน โดยไม่นับหน่วยกิต
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 1) - 6) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระท�ำนั้นได้กระท�ำโดยมิได้
มีเจตนากระท�ำความผิด หรือกระท�ำโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระท�ำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้
หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�ำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ 2.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
3
ข. ดุษฎีนิพนธ์ 		
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

หน่วยกิต

18
36
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
		 22902 สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน
		 22904 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน
ข. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)
		 22995 ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์**
เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
		
			

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
ปีที่ 2 ภาคต้น
ปีที่ 2 ภาคปลาย
ปีที่ 3 ภาคต้น
ปีที่ 3 ภาคปลาย

20905
22904
22902
22995
22995
22995
20997

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน
สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

รายละเอียดของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชาบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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แขนงวิชาบริหารการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
Ph.D. (Educational Administration)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.1
1) ส�ำเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาโททางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าและมีคา่ ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00
2) มีประสบการณ์ ผลงานที่โดดเด่นและเหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา
3) ท�ำวิทยานิพนธ์ในระดับมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ในการท�ำวิจัยโดยมีผลการวิจัยที่มี
คุณภาพดีเยี่ยมซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
4) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด และ
5) มีโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการน�ำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังส�ำเร็จการศึกษา

แบบ 2.1
1) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า
3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
2) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด และ
4) มีผลงาน และโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา และมีแผนการ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการน�ำความรู้ไปปฏิบัติตามหลักสูตรที่เรียนภายหลังส�ำเร็จการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ 1.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
1
ข. ดุษฎีนิพนธ์ 		
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
48
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
		 23910 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ข. ดุษฎีนิพนธ์ (48 หน่วยกิต)
		 23994 ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 23995 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา**
เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
		
			

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แบบ 2.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
3
ข. หมวดวิชาเลือก
1
ค. ดุษฎีนิพนธ์		
ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 1
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต

หน่วยกิต
18
6
36
6

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
		 23907 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
		 23908 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ข. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 23909 ประเด็นคัดสรรทางการบริหาร
		
หรือเลือกจากชุดวิชาระดับปริญญาโททีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภายใต้การแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา
ค. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)
		 23997 ดุษฎีนิพนธ์
ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา*
เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

			

การสัมมนาเข้ม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 1.1
ปีที่ 1
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 3

ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคต้น
ภาคปลาย

23910
23994
23994
23994
23994
23995

สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา

แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคต้น 23906
			
		
23907
ปีที่ 1 ภาคปลาย 23908
ปีที่ 2 ภาคต้น 23909
ปีที่ 2 ภาคปลาย 23997
ปีที่ 3 ภาคต้น 23997
ปีที่ 3 ภาคปลาย 23997
		
23999

การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
การบริหารการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Measurement and Evaluation

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ปร.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Measurement and
Evaluation)
Ph.D. (Educational Measurement and Evaluation)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 2.1
1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ วิจยั ประเมินทางการศึกษา
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอื่นๆ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต�่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00
3) มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด และ
4) มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
หมายเหตุ 1.
		
2.
		
3.
		
		
		
		

ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาอื่นต้องได้รับการประเมินความสามารถพื้นฐานด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาอื่นต้องศึกษาเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 24732 ทฤษฎี
การวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ โดยไม่นับหน่วยกิต
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระท�ำนั้นได้กระท�ำโดย
มิได้มีเจตนากระท�ำความผิด หรือกระท�ำโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระท�ำจะกลับเข้าศึกษา
ใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�ำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศให้
พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

ชื่อปริญญา

44
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

แบบ 2.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
3
ข. ดุษฎีนิพนธ์ 		
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

หน่วยกิต

18
36
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
		 24903 ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่
		 24904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)
		 22995 ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์**
เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
		
			

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
ปีที่ 2 ภาคต้น
ปีที่ 2 ภาคปลาย
ปีที่ 3 ภาคต้น
ปีที่ 3 ภาคปลาย

20905
24903
24904
22995
22995
22995
20997

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

รายละเอียดของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Doctor of Philosophy Program in Guidance and Psychological Counseling

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
ปร.ด. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
Doctor of Philosophy (Guidance and Psychological
Counseling)
Ph.D. (Guidance and Psychological Counseling)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 2.1

1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโททางการแนะแนว/จิตวิทยา/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/
การให้ค�ำปรึกษา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต�่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3) ปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/จิตวิทยา/การให้คำ� ปรึกษา
ในองค์กรต่างๆ หรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้ความรู้ด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
4) มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
5) มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางการแนะแนว/การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/
จิตวิทยา/การให้ค�ำปรึกษา
6) เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบต่อการรักษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ 1. ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นต้องเรียนเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 25714
		 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยไม่นับหน่วยกิต
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ
		 การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระท�ำนั้นได้กระท�ำโดย
		 มิได้มเี จตนากระท�ำความผิด หรือกระท�ำโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระท�ำจะกลับเข้าศึกษาใหม่
		
ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�ำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศสถานภาพ
		 การเป็นนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ชื่อปริญญา

48
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ 2.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
3
ข. ดุษฎีนิพนธ์ 		
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

หน่วยกิต

18
36
ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
		 25904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
		 25905 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั้นสูง
ข. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)
		 22995 ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์**
เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
		
			

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคต้น 20905
		
25905
ปีที่ 1 ภาคปลาย 25904
			
ปีที่ 2 ภาคต้น 22995
ปีที่ 2 ภาคปลาย 22995
ปีที่ 3 ภาคต้น 22995
ปีที่ 3 ภาคปลาย 20997

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั้นสูง
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

รายละเอียดของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Technology and
Communications)
Ph.D. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับขัน้ ปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่ต�่ำกว่า 3.25 จากระบบคะแนน 4.00 หรือเป็นไปตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3) มีความรู้ภาษาต่างประเทศในระดับที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
4) มีผลงานและโครงการวิจัยที่เหมาะสมในศาสตร์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
5) เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อ
การรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียหากการกระท�ำนั้นได้กระท�ำโดยมิได้มี
เจตนากระท�ำความผิด หรือกระท�ำโดยประมาท และถึงแก่โทษในการกระท�ำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หาก
สภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�ำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศให้พ้นสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

แบบ 2.1

52
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ 2.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
3
ข. ดุษฎีนิพนธ์ 		
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

หน่วยกิต

18
36
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
		 27902 สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
		 27904 แนวคิดทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ข. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)
		 22995 ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์**
เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
		

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

			

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
ปีที่ 2 ภาคต้น
ปีที่ 2 ภาคปลาย
ปีที่ 3 ภาคต้น
ปีที่ 3 ภาคปลาย

20905
27904
27902
22995
22995
22995
20997

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
แนวคิดทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

รายละเอียดของหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน







ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชา คือ
กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
M.Ed. (Curriculum and Instruction)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ 1. ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 1), 3), 4) แต่ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับปริญญาตรีตำ�่ กว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับ
		 เข้าศึกษาได้
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ
		 การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์จาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ำกว่า 2.50
3) เป็นครู หรือบุคลากรประจ�ำการทางการศึกษาที่ท�ำหน้าที่สอน อบรมเผยแพร่ความรู้
แนะแนว หรือให้บริการการศึกษา และ
4) มีประสบการณ์การท�ำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ต�่ำกว่า
1 ปี หรือ
5) เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยที่ไม่กระทบต่อการรักษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์		
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต

24
12
ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		
วิชาแกน 1 ชุดวิชา
		 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
		
วิชาเฉพาะด้าน 3 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
		
กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา
		
บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
		 22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
		 22744 การจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
		 22772 สภาพแวดล้อม นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มวิชาภาษาไทย
		 บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
		 22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาไทย
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา
		 22748 วรรณกรรมท้องถิ่น
		 22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

		
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
		
บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
		 22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนคณิตศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์
		 22752 คณิตศาสตร์ส�ำหรับครู
		 22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
		
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
		 บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
		 22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา
		 22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
		 22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา
		
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
		 บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
		 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22763 บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
		 22764 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
		 22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
		
กลุ่มวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
		 บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
		 22770 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

57
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

58
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
		 27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		 27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
		 27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 20795 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน*		
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
			
			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
6
ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		
วิชาแกน 1 ชุดวิชา
		 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
		
วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา โดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
		
กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา
		
บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
		 22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

		
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
		 22744 การจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
		 22772 สภาพแวดล้อม นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มวิชาภาษาไทย
		 บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
		 22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาไทย
		
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา
		 22748 วรรณกรรมท้องถิ่น
		 22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
		
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
		 บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
		 22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนคณิตศาสตร์
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์
		 22752 คณิตศาสตร์ส�ำหรับครู
		 22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
		
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
		 บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
		 22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา
		 22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
		 22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
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กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
		 บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
		 22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ
		
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22763 บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
		 22764 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
		 22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
		
กลุ่มวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
		 บังคับ 2 ชุดวิชา
		 22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
		 22770 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
		 27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		 27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
		
27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา		
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน*
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
			
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1) กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
สภาพแวดล้อม นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาไทย
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การพัฒนาทักษะทางภาษา
วรรณกรรมท้องถิ่น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

ปีที่ 1 ภาคต้น 21701
		
22740
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22741
		 ----		
22742
		
22744
		
22772
			
ปีที่ 2 ภาคต้น 20795
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20795
		
20796
2) กลุ่มวิชาภาษาไทย
ปีที่ 1 ภาคต้น 21701
		
22745
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22746
		 ----		
22747
		
22748
		
22749
ปีที่ 2 ภาคต้น 20795
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20795
		
20796
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคต้น 21701
		
22745
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22750
		 ----		
22751
		
22752
		
22753
ปีที่ 2 ภาคต้น 20795
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20795
		
20796
4) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น 21701
		
22745
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22754
		 ----		
22755
		
22756
		
22757
ปีที่ 2 ภาคต้น 20795
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20795
		
20796
5) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ปีที่ 1 ภาคต้น 21701
		
22745
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22762
		 ----		
22763
		
22764
		
22765

การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนคณิตศาสตร์
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ส�ำหรับครู
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
โลกาภิวัตน์ศึกษา
สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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ปีที่ 2 ภาคต้น 20795 วิทยานิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20795 วิทยานิพนธ์
		
20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
6) กลุ่มวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
ปีที่ 1 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
		
22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22770 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
		 ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
		
22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
		
27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		
27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
		
27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
ปีที่ 2 ภาคต้น 20795 วิทยานิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20795 วิทยานิพนธ์
		
20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

ปีที่ 1 ภาคต้น 21701
		
22740
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22741
		 ----		
22742
		
22744
		
22772
			

การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
สภาพแวดล้อม นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

แผน ข
1) กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
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ปีที่ 2 ภาคต้น ----		
22742
		
22744
		
22772
			
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20794
		
20796
2) กลุ่มวิชาภาษาไทย
ปีที่ 1 ภาคต้น 21701
		
22745
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22746
		 ----		
22747
		
22748
		
22749
ปีที่ 2 ภาคต้น ----		
22747
		
22748
		
22749
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20794
		
20796
3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคต้น 21701
		
22745
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22750
		 ----		
22751
		
22752
		
22753

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
สภาพแวดล้อม นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน		
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาไทย
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การพัฒนาทักษะทางภาษา
วรรณกรรมท้องถิ่น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การพัฒนาทักษะทางภาษา
วรรณกรรมท้องถิ่น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนคณิตศาสตร์
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ส�ำหรับครู
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
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ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ส�ำหรับครู
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
โลกาภิวัตน์ศึกษา
สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
โลกาภิวัตน์ศึกษา
สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

ปีที่ 2 ภาคต้น ----		
22751
		
22752
		
22753
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20794
		
20796
4) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น 21701
		
22745
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22754
		 ----		
22755
		
22756
		
22757
ปีที่ 2 ภาคต้น ----		
22755
		
22756
		
22757
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20794
		
20796
5) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ปีที่ 1 ภาคต้น 21701
		
22745
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22762
		 ----		
22763
		
22764
		
22765
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

ปีที่ 2 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
		
22763 บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
		
22764 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
		
22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
		
20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
6) กลุ่มวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
ปีที่ 1 ภาคต้น 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
		
22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
ปีที่ 1 ภาคปลาย 22770 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
		 ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
		
22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
		
27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		
27706 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
ปีที่ 2 ภาคต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
		
22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
		
27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		
27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
		
27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
ปีที่ 2 ภาคปลาย 20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
		
20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

รายละเอียดของหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
M.Ed. (Educational Administration)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ส�ำเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด
และมีคณ
ุ สมบัตอิ นื่ เพิม่ เติมตามทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยก�ำหนด
หมายเหตุ

ผู้ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งแผน ก
แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมจ�ำนวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 23727 การพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรู้

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
1) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์ 		
ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
1
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

24
12
6

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
		 23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา
		 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
		 23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 23788 วิทยานิพนธ์
ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา*
หมายเหตุ

กรณีนักศึกษาประสงค์ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม สามารถเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
1) ชุดวิชา 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
2) ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�ำ
3) ชุดวิชา 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

2) ส�ำเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอืน่ ๆ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. วิทยานิพนธ์ 		
ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
1
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

30
12
6

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
		 23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา
		 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
		 23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
		 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 23788 วิทยานิพนธ์
ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา*
หมายเหตุ

กรณีนักศึกษาประสงค์ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติม สามารถเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
1) ชุดวิชา 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�ำ
2) ชุดวิชา 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

แผน ข
1) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ		
ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
1
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

30
6
6

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		
บังคับ 4 ชุดวิชา
		 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
		 23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา
		 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
		 23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
		 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�ำ
		 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารการศึกษา
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ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา*
2) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ

(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ		
ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
1
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

หน่วยกิต
36
6
6

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
		
บังคับ 5 ชุดวิชา
		 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
		 23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา
		 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
		 23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
		 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�ำ
		 23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา*
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น 23720
		
23721
ปีที่ 1 ภาคปลาย 23722
		
23723
ปีที่ 2 ภาคต้น 23788
ปีที่ 2 ภาคปลาย 23788
		
23796
			

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
การวิจัยการบริหารการศึกษา
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ
ส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา

2) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ
ปีที่ 1 ภาคต้น 23720
		
23721
ปีที่ 1 ภาคปลาย 23722
		
23723
ปีที่ 2 ภาคต้น 23727
		
23788
ปีที่ 2 ภาคปลาย 23788
		
23796
			

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
การวิจัยการบริหารการศึกษา
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ
ส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
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แผน ข
1) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
		
23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคปลาย 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
		
23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีที่ 2 ภาคต้น 23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
		 ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
		
23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
		
23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�ำ
		
23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา
ปีที่ 2 ภาคปลาย 23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ
			
ส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา
2) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นๆ
ปีที่ 1 ภาคต้น 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
		
23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคปลาย 23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
		
23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีที่ 2 ภาคต้น 23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
		 ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
		
23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�ำ
		
23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา
ปีที่ 2 ภาคปลาย 23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
		
23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ
			
ส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

Master of Education Program in Educational Measurement and Evaluation

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
Master of Education (Educational Measurement and
Evaluation)
M.Ed. (Educational Measurement and Evaluation)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามทีห่ ลักสูตรก�ำหนด
และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด และ
2) เป็นครู หรือบุคลากรที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการวัด หรือประเมินผลการศึกษาในองค์กรต่างๆ
หรือหน้าที่อื่นที่ต้องใช้การวัดหรือการประเมินทางการศึกษา หรือเป็นผู้มีผลการสอบผ่านหรือรับรอง
มาตรฐานความรู้และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
3) ผ่านการทดสอบความรูแ้ ละสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์		
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต

24
12
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
		 24732 ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ
		 24733 สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 24734 การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
		 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
		 24736 ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 24795 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 24793 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการวัดและประเมินผลการศึกษา**
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
		
			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
		 24732 ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ
		 24733 สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
		 และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 24734 การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
		 24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
		
24736 ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 24794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 24793 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการวัดและประเมินผลการศึกษา*
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
		
			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น 24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

		
24732
			
ปีที่ 1 ภาคปลาย 24733
		 ----		
24734
		
24735
		
24736
			
ปีที่ 2 ภาคต้น 24795
ปีที่ 2 ภาคปลาย 24795
		
24793

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น

24731
		
24732
			
ปีที่ 1 ภาคปลาย 24733
		 ----		
24734
		
24735
		
24736
			
ปีที่ 2 ภาคต้น ----		
24734
		
24735
		
24736
			
ปีที่ 2 ภาคปลาย 24794
		
24793

ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา
และการประเมินโครงการ
สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัดทางการศึกษา
และจิตวิทยา
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการวัดและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา
และการประเมินโครงการ
สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัดทางการศึกษา
และจิตวิทยา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์ส�ำหรับการวัดและประเมินผล
การศึกษาและจิตวิทยา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการวัดและประเมินผลการศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)
M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตร
ก�ำหนด และมีคณุ สมบัตอิ นื่ เพิม่ เติม ตามทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ำกว่า 2.30
3) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ�ำการทางการศึกษาที่ทำ� หน้าที่สอน อบรม เผยแพร่
ความรู้ แนะแนวให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ
4) มีประสบการณ์ท�ำงาน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ แนะแนว ให้บริการศึกษามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) - 4) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต�่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัย
		 อาจรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพ
		 การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระท�ำนั้นได้กระท�ำโดย
		 มิได้มเี จตนากระท�ำความผิด หรือกระท�ำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท�ำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้
		 หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�ำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ
		 การเป็นนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ชื่อปริญญา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์		
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
24
12
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
		 25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
		 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี		
้
		 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา		
		 25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 25795 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 25796 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา**		
		
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต

			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม		

		

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น		
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แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
6
ไม่นับหน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา		
		 25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา		
		 25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา		
		 25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา		
		 25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 25796 ประสบการณ์วชิ าชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา*
		
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม		

				

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น 25711
		
25712
ปีที่ 1 ภาคปลาย 25713
----		
		
25714
			
		
25715
ปีที่ 2 ภาคต้น 25795
ปีที่ 2 ภาคปลาย 25795
		
25796
			

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ชุดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น 25711
		
25712
ปีที่ 1 ภาคปลาย 25713
		
25714
			
ปีที่ 2 ภาคต้น 25794
		
25715
ปีที่ 2 ภาคปลาย 25796
			

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

รายละเอียดของหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
 วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
		
และการศึกษาตามอัธยาศัย
 วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบ
		
และการศึกษาตามอัธยาศัย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Master of Education Program in Nonformal and Informal Education

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
Master of Education (Nonformal and Informal Education)
M.Ed. (Nonformal and Informal Education)

1) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตตามที่หลักสูตร
ก�ำหนด และมีคณุ สมบัตอิ นื่ เพิม่ เติม ตามทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย
ก�ำหนด
2) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับ
การศึกษา งานส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมหรืออื่นๆ และมีประสบการณ์การท�ำงานในสาขา
ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต�่ำกว่า 2.30 ส�ำหรับผู้มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่า 2.30
คณะกรรมการบัณฑิตประจ�ำสาขาวิชา อาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณี

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์		
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
24
12
ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		
วิชาแกน 2 ชุดวิชา
		 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		
วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งต่อไปนี้
		
วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ
			
และการศึกษาตามอัธยาศัย
		
วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
		 26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 26795 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ
			
และการศึกษาตามอัธยาศัย**		
		
			

เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต

30
6
ไม่นับหน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		
วิชาแกน 2 ชุดวิชา
		 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		
วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งต่อไปนี้
		 วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและ
			
การศึกษาตามอัธยาศัย
		
วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
		 26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและ
			
การศึกษาตามอัธยาศัย
		 26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 26794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและ
			
การศึกษาตามอัธยาศัย*
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
		

			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น		

				

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ
			
และการศึกษาตามอัธยาศัย
		 วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		
26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษา
			
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		
23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคปลาย 26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ
			
และการศึกษาตามอัธยาศัย
		
26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ
			
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ปีที่ 2 ภาคต้น 26795 วิทยานิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคปลาย 26795 วิทยานิพนธ์
		
26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ
			
และการศึกษาตามอัธยาศัย

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ
			
และการศึกษาตามอัธยาศัย
		 วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		
26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษา
			
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		 วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
		
23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคปลาย 26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ
			
และการศึกษาตามอัธยาศัย
		
26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ
			
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ปีที่ 2 ภาคต้น 26794
ปีที่ 2 ภาคปลาย 26796
			
		 ----		
26711
			
		
26712

รายละเอียดของหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Master of Education Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Master of Education
(Educational Technology and Communications)
M.Ed. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ 1.
		
2.
		
		
		
		

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) - 3) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต�่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัย
อาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 5) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย หากการกระท�ำนัน้ ได้กระท�ำโดย
มิได้มเี จตนากระท�ำความผิด หรือกระท�ำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท�ำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้
หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�ำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ
การเป็นนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

1) ส�ำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2) เป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรประจ�ำการทางการศึกษาที่ทำ� หน้าที่สอน อบรม เผยแพร่
ความรู้ แนะแนว ให้บริการการศึกษา เป็นบุคลากรท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล หรือ
3) เป็นบุคลากรองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน โดยมีประสบการณ์ท�ำงานหลังจากจบปริญญาตรี
มาแล้วไม่ต�่ำกว่า 1 ปี
4) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต�่ำกว่า 2.30 หรือ
5) เป็นผ้ทู สี่ ภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการ
รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์		
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
24
12
ไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
		 27703 การจัดระบบทางการศึกษา
		 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		 27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
		 27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
		 27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 27795 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา**
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
			
			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
		 27703 การจัดระบบทางการศึกษา
		 27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
		
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		 27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
		 27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
		 27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 27794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา*
			
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น 27702
		
27703
ปีที่ 1 ภาคปลาย 27704
		 ----		
27705
		
27706
		
27707
		
27708
ปีที่ 2 ภาคต้น 27795
ปีที่ 2 ภาคปลาย 27795
		
27796
			

การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การจัดระบบทางการศึกษา
สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1  ภาคปลาย
		
		
		
		
		

27702
27703
27704
----27705
27706
27707
27708

การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การจัดระบบทางการศึกษา
สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา
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ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมทางการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปีที่ 2 ภาคต้น ----		
27705
		
27706
		
27707
		
27708
ปีที่ 2 ภาคปลาย 27794
		
27796
			

รายละเอียดของหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

					

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

Master of Education Program in Science Education

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Master of Education (Science Education)
M.Ed. (Science Education)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
กลุ่มที่ 1 ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2) ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรี ไม่ตำ�่ กว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3) เป็นครูหรือบุคลากรประจ�ำการทางการศึกษาที่ท�ำหน้าที่สอน อบรม เผยแพร่ความรู้
แนะแนว หรือให้บริการทางการศึกษา
4) เคยศึกษารายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 68 หน่วยกิต และ
5) มีประสบการณ์การท�ำงานในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรและการสอนมาแล้วไม่ตำ�่ กว่า 1 ปี หรือ
6) เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ 1.
		
		
2.
		

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1), 3) - 5) แต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต�่ำกว่า 2.50
มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ในฐานะนักศึกษาทดลองเรียน ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ�ำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 6) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

105
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

106
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

กลุ่มที่ 2 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต�่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
หรือ
3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
ได้โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
กลุ่มที่ 1  ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์		
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

24
12
ไม่นับหน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
		 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
		 29703 สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22759 ชีววิทยาและเคมีส�ำหรับครู
		 22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�ำหรับครู
		 22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 29798 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*
			
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

2) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. วิทยานิพนธ์
		
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

30
12
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		
บังคับ 4 ชุดวิชา
		 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
		 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
		 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
		 29703 สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

107
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

108
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
		 29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 29798 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
			
			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

กลุ่มที่ 2  รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
8
ข. วิทยานิพนธ์		
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต

43
12
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (43 หน่วยกิต)
		
บังคับ 7 ชุดวิชา
		 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
		 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
		 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
		 29703 สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
		 29708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน**
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำ�หนด

		 29709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1*
		 29710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2*
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
		 29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 29798 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา**
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
			
			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน ข
กลุ่มที่ 1  ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

30
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
		 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
		 29703 สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก�ำหนด
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

109
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

110
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

		
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 22759 ชีววิทยาและเคมีส�ำหรับครู
		 22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�ำหรับครู
		 22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
			
			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

2) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์
ชุดวิชา
หน่วยกิต
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

36
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
		 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
		 27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
		 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
		 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
		 29703 สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
		 29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
			

			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

กลุ่มที่ 2  รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3) สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
9
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต

หน่วยกิต
49
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 9 ชุดวิชา (49 หน่วยกิต)
		 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
		 27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
		 29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
		 29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
		 29703 สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
		 29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
		 29708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน**
		 29709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1**
		 29710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2**

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำ�หนด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

112
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ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา*
เป็นการอบรมเข้มระดับมหาบัณฑิต มีค่าเทียบได้ 6 หน่วยกิต
			

			

โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่น�ำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
กลุ่มที่ 1  ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
		
		
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		

29703
----22759
22760
22761
21701
29701
29798
29798
29799

สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ชีววิทยาและเคมีส�ำหรับครู
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�ำหรับครู
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

2) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		

29702
29703
21701
29701

หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ปีที่ 2 ภาคต้น
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		

29798
----27708
29704
29798
29799

วิทยานิพนธ์
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

กลุ่มที่ 2  รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		
ปีที่ 3 ภาคต้น
		

29702
29703
21701
29701
29708
29709
----27708
29704
29710
29798
29798
29799

หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แผน ข
กลุ่มที่ 1  ไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
		
		
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		

29703
----22759
22760
22761
21701
29701
----22759
22760
22761
29797
29799

สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ชีววิทยาและเคมีส�ำหรับครู
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�ำหรับครู
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ชีววิทยาและเคมีส�ำหรับครู
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�ำหรับครู
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

2) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		

29702
29703
21701
29701
27708
29704
29797
29799

หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

กลุ่มที่ 2  รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
ปีที่ 3 ภาคต้น
		

29702
29703
21701
29701
29708
27708
29704
29709
29710
29797
29799

หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
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รายละเอียดของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
หลักสูตรนี้มุ่งผลประโยชน์เพื่อน�ำไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนและถ่ายทอดความรู้
การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรม ซึ่งผู้ศึกษากลุ่มที่ 1 สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ส่วนผู้ศึกษากลุ่มที่ 2 จะมีสิทธิ์เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูได้
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แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

Graduate Diploma Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ป.บัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Graduate Diploma (Curriculum and Instruction)
Grad. Dip. (Curriculum and Instruction)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง และ
2) เป็นครูผู้สอน หรือบุคลากรที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
หมายเหตุ 1.
		
2.
		

ผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1) - 2) แต่ได้คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีตำ�่ กว่า 2.30 มหาวิทยาลัย
อาจรับเข้าศึกษาได้ ตามทีค่ ณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�ำสาขาวิชา/มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เคยถูกให้ออกจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
กลุ่มที่ 1  ไม่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
1
		 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หน่วยกิต
24
6

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		 20505 พื้นฐานวิชาชีพครู
		 20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
		
20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้
		 20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ข. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต (6 หน่วยกิต)
		 20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน**
กลุ่มที่ 2  มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
8

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		
บังคับ 4 ชุดวิชา
		 20505 พื้นฐานวิชาชีพครู
		 20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
		 20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
		 20509 ความเป็นครู
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 20510 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
		 20511 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
		 20512 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
			
(ภาษาอังกฤษ)
		 20513 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
			
และวัฒนธรรม
		 20514 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
			
และเทคโนโลยี
		 20515 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
		 20516 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ข. ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต (8 หน่วยกิต)
		 20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู*

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
กลุ่มที่ 1  ไม่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปีที่ 1 ภาคต้น 20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
		
20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้
ปีที่ 1 ภาคปลาย 20505 พื้นฐานวิชาชีพครู
		
20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
		
20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
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กลุ่มที่ 2  มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปีที่ 1 ภาคต้น
20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
		
20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
		
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
ปีที่ 1 ภาคปลาย 20505 พื้นฐานวิชาชีพครู
		
20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
		
20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ปีที่ 2 ภาคต้น
20509 ความเป็นครู
		
20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3
		
20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา

รายชื่อชุดวิชา

ภาคต้น

ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน
ดุษฎีนิพนธ์
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
23907
23908/23910 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา
23909
23994/23997 ดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา)*
23995/23999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่
24903
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
24904
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25904
แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั้นสูง
25905
สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27902
แนวคิดทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27904
20905
20997
22902
22904
22995
23906

P
P
P
P
P

P

P
P
P
P
P

P

P

P

P
P
P
P
P
P

ระดับปริญญาโท
20794
20795
20796
21701
22740

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (หลักสูตรและการสอน)*
วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน)*
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
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รหัสชุดวิชา

รายชื่อชุดวิชา

22741
22742
22744
22745
22746
22747
22748
22749
22750
22751
22752
22753
22754
22755
22756
22757
22759
22760
22761
22762
22763
22764
22765
22770
22771
22772
23720
23721
23722
23723
23727

สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาไทย
การพัฒนาทักษะทางภาษา
วรรณกรรมท้องถิ่น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ส�ำหรับครู
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา
โลกาภิวัตน์ศึกษา
สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา
ชีววิทยาและเคมีส�ำหรับครู
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�ำหรับครู
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ
บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
สภาพแวดล้อม นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
การวิจัยการบริหารการศึกษา
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้

ภาคต้น

ภาคปลาย
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รหัสชุดวิชา

รายชื่อชุดวิชา

ภาคต้น

23728
23729
23787
23788
23796
24731
24732
24733
24734
24735
24736
24793
24794
24795
25711
25712
25713
25714
25715
25794
25795
25796
26707
26708
26709
26710

นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�ำ
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อการบริหารการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบริหารการศึกษา)*
วิทยานิพนธ์ (การบริหารการศึกษา)*
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา
การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ
สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการวัดและประเมินผลการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การวัดและประเมินผลการศึกษา)*
วิทยานิพนธ์ (การวัดและประเมินผลการศึกษา)*
แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)*
วิทยานิพนธ์ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)*
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)*



26711
26712
26794

ภาคปลาย
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รหัสชุดวิชา
26795
26796
27702
27703
27704
27705
27706
27707
27708
27794
27795
27796
29701
29702
29703
29704
29708
29709
29710
29797
29798
29799

รายชื่อชุดวิชา
วิทยานิพนธ์ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)*
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การจัดระบบทางการศึกษา
สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)*
วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)*
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)*
วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)*
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

ภาคต้น

ภาคปลาย






























































ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
20505
20506
20507
20508
20509

พื้นฐานวิชาชีพครู
การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
วิทยาการการจัดการเรียนรู้
การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ความเป็นครู
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รหัสชุดวิชา
20510
20511
20512
20513
20514
20515
20516
20596
20597

รายชื่อชุดวิชา
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

ภาคต้น

ภาคปลาย
















หมายเหตุ 		ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/
		เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
* การใส่ชื่อในวงเล็บหลังชุดวิชาเพื่อการสืบค้น/ความเข้าใจว่าชุดวิชานั้นๆ อยู่ในหลักสูตรใดเท่านั้น
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รายละเอียดของชุดวิชา
ระดับปริญญาเอก
20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
		
3.

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ
เชิงปริมาณขั้นสูงได้
สามารถน�ำความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางศึกษาศาสตร์

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยที่มีความเป็น
สหวิทยาการ การวิจยั แบบผสมระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ การวิจยั เชิงนโยบาย
การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ การวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
การวิจยั ระยะยาว การวิจยั เชิงประเมิน การวิจยั เชิงอนาคต การวิเคราะห์เนือ้ หาเพือ่ การวิจยั การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย การสังเคราะห์
งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการประเมินคุณภาพงานวิจัย

20997 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตศึกษาศาสตร์
Doctoral Professional Experience in Education
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
		

(6 หน่วยกิต)

สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะความเป็นผู้น�ำและความสามารถในการแก้ปัญหา
สามารถเสริมสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�ำงาน
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
สามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนตามหลักวิชาการ
สามารถพัฒนาทักษะการบูรณาการทฤษฎีความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเป็น
ผู้น�ำทางวิชาการและวิชาชีพ
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
วิสัยทัศน์ของนักการศึกษา การวิเคราะห์และจัดการระบบการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มี
บุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ในวิชาชีพ การสร้าง
เสริมมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพศึกษาศาสตร์

22902 สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน   
Seminar on Issues Related to Curriculum and Instruction
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
		
5.
6.

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้เกี่ยวกับภาพรวมสาระทางหลักสูตรและการสอน
มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระที่ส�ำคัญและจําเป็นทางหลักสูตรและการสอน
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางหลักสูตรและการสอนได้
สามารถประยุกต์องค์ความรู้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางหลักสูตรและการสอนไปใช้
ในการจัดการศึกษาได้
ประมวลปัญหาที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการทางหลักสูตรและการสอน
กําหนดประเด็นทางหลักสูตรและการสอน

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ภาพรวมสาระทางหลักสูตรและการสอน ลักษณะของประเด็นเนื้อหาสาระทางหลักสูตรและ
การสอน หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นทางหลักสูตรและการสอน แนวทางการประยุกต์และ
พัฒนาทฤษฎีและหลักการทางหลักสูตรและการสอน

22904 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน
Concepts and Theories Related to Curriculum and Instruction
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
		
		

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน
สามารถนําแนวคิด ทฤษฎี หลักการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์งานหลักสูตรและการสอน
สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีให้เหมาะสมกับแนวทางการปฎิรูปการศึกษาที่เน้น
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภาพรวมในการจัดหลักสูตรและการสอนทั้งระดับชาติ ภูมิภาค
และท้องถิ่น
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรและการสอน ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคิด
ทฤษฎีทางหลักสูตรและการสอนทีส่ ำ� คัญ การวิเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ สังคม
ที่มีผลต่อการพัฒนามนุษย์ทุกด้าน การเชื่อมโยงหลักการทางการศึกษา ทางหลักสูตรและการสอนทั้งที่
เป็นฐานคิดสากลและฐานคิดวิถีไทย การวิพากษ์ แนวโน้มและทํานาย ภาพระบบของการจัดการศึกษา
หลักสูตรและการสอนไทยและสากล เน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ภาพรวมของการจัดการศึกษา
หลักสูตรและการสอนของประเทศ

22995 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.
5.

(36 หน่วยกิต)

สามารถศึกษาค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาการวิจยั เพือ่
ก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและจัดท�ำโครงการวิจัยดุษฎีนิพนธ์ได้
ออกแบบและด�ำเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยได้
ออกแบบด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้
จัดท�ำรายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การก�ำหนดปัญหาและวางแผนการวิจัย การศึกษาค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยส�ำหรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือ การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การจัด
ท�ำแนวคิดโครงการวิจัยส�ำหรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอ
แนะ และการเสนอบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียงและน�ำเสนอรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย

131
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

23906 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (6 หน่วยกิต)
Critical Analysis and Application of Theories in Educational Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและเทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดทฤษฎีการบริหาร การบริหารองค์การทางการศึกษา
		 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารและพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพทาง
		 การบริหารการศึกษา ความเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวโน้มการบริหารการศึกษายุคใหม่ ทฤษฎีการบริหาร องค์การ
		 สมัยใหม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหาร
4. สามารถวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดทางบริหารและทฤษฎีอื่นๆ ที่
		 เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปสู่การประยุกต์ ใช้ในการบริหารองค์การทางการศึกษาและการวิจัย
		 ได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถน�ำนวัตกรรม เครื่องมือ และเทคโนโลยีการบริหารไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย และ
		 การบริหารองค์การทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ค�ำอธิบายชุดวิชา
หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทางการศึกษา แนวคิดและทฤษฎี
การบริหาร การบริหารองค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการ
และวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
การเรียนการสอนและการสอนเสริม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจการและกิจกรรม
นักเรียน ประกอบด้วย การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพือ่ พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
ให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนและการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ แนวโน้มการบริหาร
การศึกษายุคใหม่ ทฤษฎีการบริหารองค์การสมัยใหม่ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การบริหาร นวัตกรรม เครือ่ งมือ และเทคโนโลยี การบริหารในองค์การทางการศึกษาเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา
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23907 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
(6 หน่วยกิต)
Advanced Research Methodology Related to Research in Educational Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงกับปัญหาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สามารถสังเคราะห์งานวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และเขียนโครงการวิจัย
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงกับปัญหาการวิจยั ทางการบริหาร
การศึกษาที่มีความเป็นสหวิทยาการ ประกอบด้วย การวิจัยแบบผสมวิธี การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัย
เชิงทดลอง การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การวิจัยระยะยาว การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงประเมิน การเลือกใช้สถิติขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการเขียนโครงการวิจัย

23908/ สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา (6 หน่วยกิต/ไม่นับหน่วยกิต)
23910 Seminar on Problems and Issues Related to Research
in Educational Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

1.
		
2.
		
3.
4.
		

สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษาในองค์การทางการศึกษาทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติได้
สามารถสังเคราะห์ประเด็นปัญหาเพือ่ ประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาเพือ่ วิจยั การแก้ปญั หา
การบริหารในองค์การทางการศึกษาได้
สามารถประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาได้
สามารถสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดและแผนการวิจัยและ
เขียนบทความทางวิชาการได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาในองค์การทางการศึกษาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา นโยบายและแผน การประกันคุณภาพการศึกษา การ
บริหารจัดการองค์การทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการ
ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจการและกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย การบริหาร

133
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น
การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน คุณธรรม
จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของผู ้ บ ริ ห าร การสั ง เคราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ป ั ญ หา
และสร้างสรรค์องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
การจัดท�ำโครงการวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ

23909 ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา
Selected Topics in Educational Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
		

(6 หน่วยกิต)

สามารถวิเคราะห์ประเด็นที่คัดสรรหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษาในองค์การทาง
การศึกษา
สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรูจ้ ากประเด็นทีค่ ดั สรรหรือปัญหาทางการบริหาร
การศึกษาได้
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิดทฤษฎีจากประเด็นทีค่ ดั สรรและปัญหาทางการบริหาร
การศึกษามาใช้ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษาได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
การศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคลในประเด็นที่คัดสรรหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา
ตามความสนใจเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพ ความเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ การบริหารองค์การทางการศึกษา
การบริหารวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารทรัพยากร
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือประเด็นอืน่ ๆ โดยการอภิปรายเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
เกี่ยวกับประเด็นที่คัดสรรหรือปัญหาทางการบริหารการศึกษา และประโยชน์ที่น�ำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา

23997/ ดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา)
(แบบ 1.1 - 48 หน่วยกิต/แบบ 2.1 - 36 หน่วยกิต)
23994 Dissertation (Educational Administration)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.

สามารถศึกษาค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย
เพื่อก�ำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และวางแผนการวิจัยได้
สามารถออกแบบการวิจัย และจัดท�ำโครงการวิจัยได้
สามารถสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยได้
สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยได้
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5. สามารถสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
6. สามารถจัดท�ำรายงานการวิจัย และเผยแพร่การวิจัยได้
7. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิจัย

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การศึกษาค้นคว้า ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยเพื่อก�ำหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยและวางแผนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การจัดท�ำโครงการวิจัย การสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ การจัดท�ำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่บทความ
วิจัยและดุษฎีนิพนธ์ การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในกระบวนการวิจัย
ส�ำหรับดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต (แบบ 1.1) นอกจากค�ำอธิบายข้างต้นแล้ว คุณภาพของ
ดุษฎีนิพนธ์ต้องได้นวัตกรรมต้นแบบที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และ
ก�ำหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ในระดับนานาชาติ

23999/ สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
(6 หน่วยกิต/ไม่นับหน่วยกิต)
23995 ทางการบริหารการศึกษา
Intensive Seminar on Enhancement of Doctoral Professional
Experiences in Educational Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
		

มีจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
มีความเป็นผู้น�ำทางวิชาการและวิชาชีพบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนและการบริหารการศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบริหารการศึกษา
มีบคุ ลิกภาพทีด่ ี มีมนุษยสัมพันธ์ในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ มีความสามารถในการปรับตัว
ให้เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมขององค์การทางการศึกษา
มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเสริมสร้างพัฒนาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาความเป็น
ผูบ้ ริหารมืออาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการและวิชาชีพเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การคิดเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนและการบริหารการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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บริหารการศึกษา การมีบุคลิกภาพที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมขององค์การทางการศึกษา และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

24903 ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่
Psychometric Theory in Large Scale Assessment
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
		
4.
5.

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดทางจิตที่ใช้ในการวัดและประเมินขนาดใหญ่
สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัด
ทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่
สามารถออกแบบการวัดและประเมินขนาดใหญ่ได้
น�ำความรู้เกี่ยวกับการประเมินขนาดใหญ่ไปใช้ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบการประเมิน
ทางการศึกษาขนาดใหญ่ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ใช้ในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่ การพัฒนา
และตรวจสอบเครือ่ งมือประเมินทางการศึกษาในการประเมินขนาดใหญ่ การสร้างมาตรคะแนน การปรับ
เทียบคะแนน การตรวจสอบการท�ำหน้าทีต่ า่ งกันของข้อสอบ การรายงานผลการประเมินทางการศึกษา
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมินขนาดใหญ่ วิธีการทาง
สถิติส�ำหรับการวิเคราะห์และรายงานผลการประเมินทางการศึกษา การน�ำผลการประเมินไปใช้ประเมิน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

24904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา              (6 หน่วยกิต)
Seminar on Contemporary Issues in Educational Measurement and Evaluation
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
		
3.
		

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาร่วมสมัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการวัดและประเมิน
การศึกษา
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
สาระความรู้ร่วมสมัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ประเด็นเนื้อหาสาระทางการวัด
และประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมสมัยในการออกแบบทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

25904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
(6 หน่วยกิต)
Seminar on Contemporary Issues in Guidance and Psychological Counseling
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
		

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นสาระที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นในการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สามารถน�ำผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ไปก�ำหนดแนวคิด ประเด็นร่วมสมัยเพื่อการวิจัย
ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

คําอธิบายชุดวิชา
สาระความรู้และงานวิจัยร่วมสมัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ลักษณะของ
ประเด็นเนื้อหาสาระทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการ
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25905 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั้นสูง
(6 หน่วยกิต)
Advanced Guidance Concept and Psychological Counseling Theories
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
		
3.
		

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลความรู้เกี่ยวกับแนวคิดส�ำคัญทางการแนะแนว
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลความรู้เกี่ยวกับแนวคิดส�ำคัญของทฤษฎีการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา และทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว
สามารถวางแผนเพือ่ พัฒนารูปแบบการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นรายบุคคล
เป็นกลุ่ม และครอบครัว
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คําอธิบายชุดวิชา
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั้นสูง หลักการแนะแนวและ
ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มเน้นอารมณ์และความรู้สึก ทฤษฎีการปรึกษากลุ่มเน้นความคิดและเหตุผล ทฤษฎี
การปรึกษากลุม่ เน้นพฤติกรรม ทฤษฎีการปรึกษาครอบครัว การปรึกษาเป็นรายบุคคล การปรึกษาเป็นกลุม่
และการพัฒนารูปแบบการปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั้นสูง

27902 สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(6 หน่วยกิต)
Seminar on Issues Related to Educational
Technology and Communications 		
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.

สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ในสภาพปัจจุบันและในอนาคต
สามารถสร้างความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สามารถเลือกสรรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ให้เหมาะกับการศึกษาไทย
สามารถก�ำหนดแนวทางการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คําอธิบายชุดวิชา
วิเคราะห์ขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ด้านการจัดระบบและออกแบบระบบ
ทางการศึกษา พฤติกรรมทางการศึกษา วิธีการทางการศึกษา สื่อสารทางการศึกษา สภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา การจัดการทางการศึกษา และการประเมินทางการศึกษาทีน่ �ำมาใช้ในการจัดการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน และอัธยาศัย ในสภาวะปัจจุบันและอนาคตอิงหลักการแนวคิด ทฤษฎีทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาน�ำมาสู่ประเด็นของการวิจัย

27904 แนวคิดทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(6 หน่วยกิต)
Concept and Theories in Educational Technology and Communications
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.
		

สามารถวิเคราะห์และเลือกสรรทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หรือทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้
สามารถสังเคราะห์ทฤษฎีเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลงานตามทฤษฎีให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
สามารถประยุกต์ทฤษฎีที่ได้มาใช้ทางการศึกษาในรูปของงานวิจัยได้
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการน�ำแนวคิดและทฤษฎีมาใช้ในการวิจยั
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
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คําอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาด้วยการ
สั่งสมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เลือกสรรทฤษฎีที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา การเชื่อมโยงทฤษฎีหลายทฤษฎีเข้าด้วยกันโดยการหาแนวทาง เพื่อสร้างผลงาน
จากทฤษฎี การประยุกต์ทฤษฎีนั้นมาใช้ทางการศึกษาตลอดจนเผยแพร่ทฤษฎีนั้นจนเป็นที่ยอมรับ

ระดับปริญญาโท
20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (หลักสูตรและการสอน)
Independent Study (Curriculum and Instruction)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
		
2.
3.
4.
5.

(6 หน่วยกิต)

น�ำแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการที่ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในงานการศึกษาค้นคว้า
รูปแบบการวิจยั หรือการวิเคราะห์สงั เคราะห์งานวิจยั หรือการเขียนเอกสารวิชาการ หรือ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ออกแบบงานการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเรื่องและรูปแบบของงานตามความสนใจ
เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบของงานที่เลือก
น�ำเสนอสอบปกป้องงานการศึกษาค้นคว้า
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิชาการ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อและรูปแบบของงานทีส่ นใจ ประกอบด้วย การวิจยั
การวิเคราะห์สงั เคราะห์งานวิจยั การเขียนเอกสารวิชาการ และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการออกแบบการศึกษาค้นคว้า การด�ำเนิน
การศึกษาตามรูปแบบของงานทีเ่ ลือก การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และการน�ำเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิชาการ
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20795 วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน)
Thesis (Curriculum and Instruction)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำวิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับวิทยานิพนธ์
สามารถน�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

คำ�อธิบายชุดวิชา

การเลือกปัญหาการวิจยั การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั ส�ำหรับวิทยานิพนธ์ทงั้ การวิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�ำเสนอและ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่

20796 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
Graduate Experiences in Curriculum and Instruction
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.
5.
6.
		

(6 หน่วยกิต)

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การบริหารจัดการในสถานศึกษาตามสภาพจริงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพศึกษาศาสตร์
แสดงพฤติกรรมของการเป็นผู้น�ำทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์
มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
มีทักษะการแก้ปัญหาในวิชาชีพศึกษาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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คำ�อธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการบริหารจัดการในสถานศึกษา
ตามสภาพจริง การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริม
และพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
Research in Curriculum and Instruction
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
		
6.

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และทฤษฎีด้านหลักสูตรและการสอนส�ำหรับการวิจัยได้
ก�ำหนดปัญหาการวิจัย ตลอดจนขอบเขตและรายละเอียดของปัญหาการวิจัยได้
ออกแบบการวิจัย และด�ำเนินการวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนได้
วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยได้
น�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช้ประโยชน์ในการวิจัย
ต่อไปได้
มีจรรยาบรรณของนักวิจัย

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการวิจยั หลักสูตรและการสอน การก�ำหนดปัญหาการวิจยั การค้นคว้า
วรรณกรรม การออกแบบการวิจยั ซึง่ ครอบคลุมประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การพัฒนา
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิงเพื่อทดสอบความแตกต่าง
และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ สถิตินันพาราเมตริก การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัย
เชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงประเมิน โครงการวิจัย รายงานการวิจัยและการประเมินคุณภาพงานวิจัย
การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์จากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณ
นักวิจัย
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22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
Principles and Concepts in Early Childhood Education
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
		
		
2.
		
		
3.
		
4.
		
5.
6.
7.
		

(6 หน่วยกิต)

อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิดทฤษฏีและจิตวิทยา
พัฒนาการและการเรียนรู้ และรูปแบบในการจัดการปฐมวัยศึกษา ตลอดจนน�ำหลักการตาม
แบบสากลมาบูรณาการเพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการปฐมวัยศึกษาให้เหมาะสมกับสภาวะ
สังคมไทย
ประยุกต์ ใช้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ได้สอดคล้องกับนโยบาย และจุดมุง่ หมายในการจัดการปฐมวัยศึกษาของชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปญั หา และปัจจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการจัดการปฐมวัยศึกษา
ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
น�ำความรู้ทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการปฐมวัยศึกษามาเป็นเครื่องมือใน
การจัดการปฐมวัยศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อธิบายและเสนอแนวทางในการรณรงค์เพื่อเด็กปฐมวัย
เสนอแนวทางการให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปฐมวัยศึกษา
วิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวัดและประเมิน และใช้กระบวน
การวิจัย เพื่อพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การปฐมวัยศึกษา ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด วิวัฒนาการของการปฐมวัยศึกษา และ
รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ นโยบายและจุดมุง่ หมายในการจัดการปฐมวัยศึกษา
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ ปัญหา และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปฐมวัยศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการปฐมวัยศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการปฐมวัยศึกษาที่เหมาะกับบริบทสังคมไทย
การรณรงค์เพื่อเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนกับการปฐมวัยศึกษา การวัดและประเมินในระดับปฐมวัยศึกษา
แนวคิดพื้นฐานและขอบเขตการวิจัยทางปฐมวัยศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา การวิจยั เพือ่ พัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย
และการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา
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22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
(6 หน่วยกิต)
Seminar in Curriculum and Learning Management in Early Childhood Education
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		

อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยศึกษา
เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
บูรณาการความรู้ที่เป็นสากลเข้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การพัฒนาหลักสูตร การน�ำไปใช้ การประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยศึกษา
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และเสนอ
แนวทางในการแก้ไข และพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
มีภาวะผู้น�ำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้ใฝ่รู้ น�ำองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผูป้ กครอง และชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย
แสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นส�ำคัญของการพัฒนาหลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา การ
จัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา การน�ำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากลกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระบวนการสัมมนาทางวิชาการเกีย่ วกับสภาพปัจจุบนั ปัญหา แนวโน้ม ตลอดจนองค์ความรูใ้ หม่
และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรูท้ งั้ ในและต่างประเทศ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในการจัดการเรียนรู้การจัดการในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและการพัฒนาภาวะผู้น�ำ และ
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น�ำไปสู่คุณภาพการศึกษาปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
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22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
Management of Early Childhood Educational Institution
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
		
3.
4.
5.
6.
7.

(6 หน่วยกิต)

อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการและกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
อธิบายทักษะที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ ใช้ได้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์
อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจในการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
เสนอแนวทางในการบริหารจัดการงานวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการในระดับปฐมวัย
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีลักษณะพิเศษ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
หลักและกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย ทักษะที่จ�ำเป็นของผู้บริหารสถาน
ศึกษาปฐมวัย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารข้อขัดแย้ง การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้
ในสถานศึกษาปฐมวัย ภารกิจในการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย การบริหารงานวิชาการและงาน
สนับสนุนวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย การบริหารจัดการ
ศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีลักษณะพิเศษ การประกันคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาตน
และคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย

22744 การจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
Provision of Experience for Preschool Children
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
		
4.
		
5.
		

(6 หน่วยกิต)

อธิบายขอบข่ายของการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
อธิบาย วิเคราะห์ เกี่ยวกับพัฒนาการ การเรียนรู้ และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
อธิบายหลักการ และวิธกี ารในการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย และประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จัดประสบการณ์ วัดและประเมินพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้อย่าง
เหมาะสม
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
พัฒนาการ การเรียนรู้ และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายของการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและ
วิธกี ารในการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับปฐมวัย การวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย บทบาทของบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปญั ญา ด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านสังคมศึกษา
ด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
Seminar in Curriculum and Instruction
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
		

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการสอน และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บูรณาการความรู้ที่เป็นสากลเข้ากับนวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พัฒนาหลักสูตร การน�ำไปใช้ ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ประยุกต์ใช้ความรูด้ า้ นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีการสอน พื้นฐานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การท�ำหลักสูตร
สถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีน�ำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ การน�ำหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การบูรณาการความรู้ที่เป็นสากล
กับนวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระบวนการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� และเครือข่ายการเรียนรูท้ นี่ ำ� ไปสูค่ ณ
ุ ภาพการศึกษา
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22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาไทย
Foundations and Methodologies of Thai Language Instruction
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
		
		
3.
4.
		
5.
6.
7.

(6 หน่วยกิต)

พัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาไทยในสถานศึกษา
วิเคราะห์ทฤษฎีการสอน การจัดระบบการเรียนรู้ การออกแบบระบบการเรียนรู้ภาษาไทย
รูปแบบและเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย
อธิบายการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการแตกต่างกัน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ภูมิปัญญาและแหล่ง
เรียนรู้
ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
วิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย
วิเคราะห์คุณลักษณะของครูภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเอง

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ทฤษฎีการสอนภาษา การจัดระบบการเรียนรู้ทางภาษา
การออกแบบการเรียนรูท้ างภาษา รูปแบบและเทคนิคการสอนภาษาไทย การจัดการเรียนการสอนส�ำหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้
การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิทยวิธีวิจัยทางการเรียนการสอน
ภาษาไทย

22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา
Development of Language Skills
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาส�ำหรับครูอย่างต่อเนื่อง
วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขและพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน
อธิบายแนวคิดหลักการและออกแบบเครื่องมือส�ำหรับการประเมินสมรรถภาพทางภาษา
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
ธรรมชาติของภาษา และการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมาย ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียน
และการสอนภาษา การพัฒนาทักษะการฟังและดู การพูด การอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและดู
การพูด การอ่าน และการเขียน การประเมินสมรรถภาพทางภาษา

22748 วรรณกรรมท้องถิ่น
Folk Literature
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
		
3.
4.
5.

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์ลักษณะ และรูปแบบของวรรณกรรมท้องถิ่น
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ และความสัมพันธ์ของ
วรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคม
สังเคราะห์สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น
เสนอแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นสื่อการจัดการเรียนการสอน

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ความหมายและความส�ำคัญของวรรณกรรมท้องถิน่ การวิเคราะห์ลกั ษณะรูปแบบและเนือ้ หา
ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของ
วรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรม
ท้องถิ่น สถานภาพการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่น
และการน�ำวรรณกรรมท้องถิ่นไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
Provision of Learning Experience in Thai Language
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และความรู้ทางภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานการออกแบบ
กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาไทย
ออกแบบการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องการฟัง การดู การพูด
การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม
ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย การศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ และการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน หลักการใช้ภาษา
วรรณคดี และวรรณกรรม ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ การจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ และการผลิตสื่อการเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียน

22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนคณิตศาสตร์
Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์ปรัชญา ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และสาระ
ส�ำคัญด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้
วิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ และเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้
ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียน
ด้านคณิตศาสตร์ได้
อธิบายแนวคิดและขอบเขตการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษาและการวิจัยด้านการสอน
การเรียนรู้ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้
ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ปรัชญา ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
สารัตถะเกี่ยวกับพีชคณิต เรขาคณิต และการวิเคราะห์ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย การน�ำเสนอ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส�ำหรับผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานและ
ขอบเขตการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา การวิจัยการสอน การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
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22751 คณิตศาสตร์ประยุกต์
Applied Mathematics
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
		
2.
		

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์แนวคิดส�ำคัญ และวิธีการประยุกต์คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับทฤษฎีจ�ำนวนพีชคณิต
นามธรรม ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น แคลคูลสั สถิตแิ ละความน่าจะเป็น
และคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ส�ำคัญได้
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีจำ� นวน พีชคณิตนามธรรม ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น
แคลคูลัส สถิติและความน่าจะเป็น และคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ส�ำคัญได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์แนวคิดส�ำคัญ วิธกี ารประยุกต์คณิตศาสตร์เกีย่ วกับทฤษฎีจำ� นวน พีชคณิตนามธรรม
ทฤษฎีกราฟ ตัวแบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น แคลคูลัส สถิติและความน่าจะเป็น และคณิตศาสตร์อื่นๆ
ที่ส�ำคัญมาใช้สร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และการประยุกต์ด้านอื่นๆ

22752 คณิตศาสตร์ส�ำหรับครู
Mathematics for Teacher
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
		
		
2.
		

(6 หน่วยกิต)

อธิบายเกี่ยวกับสาระและหลักการของคณิตศาสตร์พื้นฐานในเรื่อง เซตและตรรกศาสตร์
ทฤษฎีจ�ำนวน พหุนาม สมการและอสมการ การพิสูจน์และการประยุกต์ทางเรขาคณิต
เรขาคณิตวิเคราะห์ แบบรูป ความพันธ์และฟังก์ชัน แคลคูลัสเบื้องต้น สถิติและความน่าจะเป็น
และสารอื่นๆ ของคณิตศาสตร์ที่ส�ำคัญ
วิเคราะห์และเชื่อมโยงสาระและหลักการของคณิตศาสตร์พื้นฐานกับคณิตศาสตร์ ใน
ระดับโรงเรียน

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดส�ำคัญ สาระและหลักการของคณิตศาสตร์พื้นฐานในเรื่อง เซตและตรรกศาสตร์ ทฤษฎี
จ�ำนวน พหุนาม สมการและอสมการ การพิสจู น์และการประยุกต์ทางเรขาคณิต เรขาคณิตวิเคราะห์ แบบรูป
ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั แคลคูลสั เบือ้ งต้น สถิตแิ ละความน่าจะเป็น และสาระอืน่ ๆ ของคณิตศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ
การวิเคราะห์และเชื่อมโยงสาระและหลักการของคณิตศาสตร์พื้นฐานกับคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
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22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
Provision of Learning Experience in Mathematics
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
		
7.
		
		

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์สาระที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญด้านจ�ำนวนและการด�ำเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นได้
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรคณิตศาสตร์
ตลอดจนกรณีศึกษา รูปแบบกิจกรรม และงานคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ของผู้เรียนได้
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นฐานเพื่อน�ำไปสู่
การเกิดความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และมีความหมายได้
พั ฒ นาประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ ที่ เ ชื่ อ มโยงคณิ ต ศาสตร์ ใ นชั้ น เรี ย นกั บ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวและสถานการณ์ในชีวิตจริงได้
เลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ได้
พัฒนาเครือ่ งมือประเมินความสามารถของผูเ้ รียนด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิ ต ศาสตร์ เจตคติ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ และการวิ นิ จ ฉั ย มโนทั ศ น์ ที่
คลาดเคลื่อนของผู้เรียนได้
พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผูเ้ รียนโดยใช้กระบวนการวิจยั ในชัน้ เรียน และสามารถ
เก็บข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน เพื่อน�ำ
ไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรคณิตศาสตร์
สาระส�ำคัญเกีย่ วกับจ�ำนวนและการด�ำเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด สถิตแิ ละความน่าจะเป็น และ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รูปแบบกิจกรรมและงานคณิตศาสตร์ทสี่ ง่ เสริมความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นฐาน และการ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและสถานการณ์ในชีวิตจริง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อน�ำไปสู่โครงงานคณิตศาสตร์ การเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี การพัฒนาเครือ่ งมือประเมินความสามารถของผูเ้ รียนด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
การวิจัยในชั้นเรียนและจัดระบบการสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน เพื่อน�ำไป
สู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์
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22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา
Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
4.
		
5.
		

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์ปรัชญา ธรรมชาติ โครงสร้าง เนือ้ หาสาระ และวิธกี ารทางสังคมศาสตร์ทสี่ มั พันธ์
กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ พลวั ต หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผู้เรียน
บริหารจัดการชั้นเรียนสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับจิตวิทยาการศึกษา
พัฒนาและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษาในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ปรัชญา ธรรมชาติ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ และวิธีการทางสังคมศาสตร์ การประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรูส้ งั คมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูส้ งั คมศึกษาทีส่ อดคล้องกับพลวัต
หรือการเปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
สังคมศึกษาทีส่ อดคล้องกับจิตวิทยาการศึกษา การพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การพัฒนากระบวนการ
วัดและประเมินผลทางการศึกษาและการวิจยั ทางการศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดการศึกษา
ทางสังคมศึกษา

22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา
Globalization Studies
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
		
4.

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโลก ภูมิภาค ประเทศ และชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์
เสนอแนวทางการสร้างสังคมคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์
เสนอแนวทางการพัฒนาบทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสังคมคุณภาพ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้โลกาภิวัตน์ศึกษาในสังคมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ กระบวนการโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของโลก
ภูมิภาค ประเทศ และชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบต่อพัฒนาการของมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวคิดและกระบวนการสร้างสังคมคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์ สมดุลและการผสมผสานที่ส�ำคัญใน
ยุคโลกาภิวัตน์ บทบาท มาตรฐาน และสมรรถนะของปัจจัยส�ำคัญในการสร้างสังคมคุณภาพ ตลอดจน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โลกาภิวัตน์ศึกษาในสังคมศึกษา โดยการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียนและกระแสโลกาภิวัตน์

22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
Contemporary Information in Social Sciences
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
		
4.
		

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์ลักษณะและประเภทของสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
อธิบายแหล่งสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
อธิบายวิธกี ารจัดระบบข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการจัดระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียนและสภาพท้องถิ่น

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย่ วกับข้อมูลร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ดา้ นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ปรัชญา การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา จริยธรรม สภาวะแวดล้อม ทรัพยากร ประชากร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ลักษณะ ประเภทและแหล่งรวมสารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการจัดระบบข้อมูล
ร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ การประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
ตลอดจนการจัดการความรู้ทางสังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและสภาพท้องถิ่น

22757 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา
Provision of Learning Experiences in Social Studies
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา			
1.
		
		
		

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการด�ำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ และ
วิธีการศึกษาในศาสตร์และสาระร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ทาง
สังคมศึกษา
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2.
3.
		
4.
5.
6.
		

ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอนสังคมศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคคล
และท้องถิ่น
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียนและสถานการณ์ในสังคม
พัฒนาและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรู้
พัฒนาภาวะผู้น�ำในการบริหารจัดการชั้นเรียนสังคมศึกษาและการพัฒนาทักษะส�ำคัญใน
วิชาชีพครูสังคมศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
เนือ้ หาสาระเกีย่ วกับศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรมและการด�ำเนิน
ชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ และวิธีการศึกษาในศาสตร์และสาระร่วมสมัย
ทางสังคมศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน
สังคมศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน การวิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาที่สอดคล้อง
กับบุคคลและท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียนและสถานการณ์
ในสังคม การพัฒนาและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรู้
ภาวะผู้น�ำในการบริหารจัดการชั้นเรียนสังคมศึกษาและการพัฒนาทักษะส�ำคัญในวิชาชีพครูสังคมศึกษา

22759 ชีววิทยาและเคมีส�ำหรับครู
Biology and Chemistry for Teachers
วัตถุประสงค์
1.
		
		
		
		
2.
		
3.
		
		
4.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อ ให้ส ามารถอธิบายแนวคิดส�ำคัญ ของวิวัฒ นาการของสิ่งมีชีวิต กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ พันธุกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ อะตอมและโมเลกุล กลไกส�ำคัญของปฏิกิริยาเคมี เคมีอนินทรีย์
สารประกอบเชิ ง ซ้ อ น สมบั ติ ท างกายภาพและทางเคมี ข องของแข็ ง และของไหล
ปิโตรเคมิคอล เคมีอินทรีย์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีววิทยาและเคมี
เพื่อให้สามารถเลือกและใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทและผู้เรียน
เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ทางชีววิทยาและเคมีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระบบนิเวศ พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อะตอมและโมเลกุล กลไกส�ำคัญของปฏิกิริยาเคมี
เคมีอนินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของของแข็งและของไหล
ปิโตรเคมิคอล เคมีอินทรีย์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการน�ำความรู้ทางชีววิทยา และเคมี
มาจัดการเรียนการสอน

22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�ำหรับครู
Physics and Astronomy for Teachers
วัตถุประสงค์
1.
		
		
		
		
2.
		
3.
		
		
4.
		
5.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดส�ำคัญของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกลศาสตร์ พลศาสตร์
ของไหล พลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ ความร้อน คลื่น แสง เสียง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
นิวเคลียร์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสือ่ สาร เทคโนโลยี
วัสดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยีกายภาพ แนวคิดส�ำคัญเกี่ยวกับโลก อุตุนิยมวิทยา
ธรณีวิทยา ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ
เพื่อให้สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฟิสิกส์และดาราศาสตร์ได้
เพื่อให้สามารถเลือกและใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทและผู้เรียน
เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งและใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฟิสิกส์และดาราศาสตร์ได้
เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสืบค้นข้อมูล สื่อสารและ
การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น

ค�ำอธิบายชุดวิชา
กลศาสตร์ พลศาสตร์ ของไหล พลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ ความร้อน คลืน่ แสง เสียง ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ นิวเคลียร์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
เทคโนโลยีวสั ดุศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยีกายภาพ วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับโลกด้านบรรยากาศ อุตนุ ยิ มวิทยา
พายุและหยาดน�ำ้ ฟ้า ภูมอิ ากาศ ธรณีวทิ ยา การเคลือ่ นทีแ่ ละการเปลีย่ นแปลงของเปลือกโลก แผนทีท่ าง
ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศ ทฤษฎีของเอกภพ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ดวงดาว และ
เทคโนโลยีอวกาศ
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22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Provision of Learning Experiences in Sciences
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		
		
3.
		
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้สามารถอธิบายสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด�ำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและ
สมบัตขิ องสาร แสงและการเคลือ่ นที่ พลังงาน การเปลีย่ นแปลงของโลก และดาราศาสตร์
กับอวกาศ
เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�ำหรับเนื้อหาสาระเรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด�ำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แสงและการเคลื่อนที่
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์กับอวกาศ
เพื่อให้สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเนื้อหาสาระเรื่อง
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด�ำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แสงและ
การเคลื่อนที่ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์กับอวกาศ

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การศึกษาเนื้อหาสาระและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด�ำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แสงและการเคลื่อนที่ พลังงาน
การเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตร์กับอวกาศ

22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ
(6 หน่วยกิต)
Foundations and Methodologies of English Language Instruction
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.
5.
		
6.
7.

วิเคราะห์ และเปรียบเทียบการเรียนรูภ้ าษาแรกและภาษาทีส่ องเพือ่ น�ำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
อธิบายหลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมทางภาษา
อธิบาย เปรียบเทียบเชือ่ มโยงปรัชญาและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เลือก/น�ำวิทยวิธีการเรียนการสอนและประเมินผลภาษาอังกฤษแบบต่างๆ ใช้ได้และ
เลือกใช้อย่างเหมาะสม
อธิบายสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
อธิบายขอบเขตของงานวิจยั เกีย่ วกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่สอง หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม ปรัชญา
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยวิธีการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ และการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษแบบต่างๆ การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

22763 บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Contexts of English Language Instruction
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
		
		
4.
		
5.

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาของ
ผู้เรียน
อธิบายทฤษฎีด้านบริบททางสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา ตัวแปรด้านผู้ใช้ภาษา เจตนา
ของการสื่อสารทางภาษาและอิทธิพลที่มีต่อรูปแบบและวิธีการใช้ภาษา
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของบริบทที่มีต่อวิธีการใช้ และความเข้าใจในสารของผู้ใช้ภาษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์สารประเภทต่างๆ ในทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ความหลากหลาย
ของภาษา
วิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา และการเรียนรู้ภาษาโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาและการเรียนรู้ภาษาในและนอกชั้นเรียน ทฤษฎี งานวิจัย เกี่ยวกับ
บริบททางภาษา สังคม และการใช้ภาษาในทักษะต่างๆ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
และส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์ของบริบท ผลกระทบและอิทธิพลของตัวแปรด้าน
บริบทสังคม วัฒนธรรม และตัวแปรด้านผู้ใช้ภาษาทีม่ ตี อ่ รูปแบบและวิธกี ารใช้ภาษา ประเภทของสารกับ
ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ภาษา ประสบการณ์ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาร

22764 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
English Instructional Media Development
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

(6 หน่วยกิต)

1. ประเมินเพื่อเลือกสรรสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ใน
		 การจัดการเรียนรู้และเหมาะสมกับผู้เรียน
2. ประยุกต์ใช้หนังสือบทเรียนและสื่อการสอนให้เข้ากับบริบทและสิ่งแวดล้อม
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3.
		
4.
		
5.

ออกแบบวิธีการและเครื่องมือในการส�ำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ออกแบบ และพัฒนาบทเรียน สือ่ การสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะทางภาษา
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนและสื่อการสอนที่สร้างขึ้นในรูปแบบของการวิจัย

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การวิเคราะห์บทเรียนและสื่อการสอนตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน การเลือกสรร
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิธีการ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์บทเรียนและสื่อการสอนให้
เข้ากับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม ส�ำรวจความต้องการ ความจ�ำเป็น และความสนใจของผู้เรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษก่อนการพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอน การวิเคราะห์และ
ประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาและการเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจ�ำวันและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนใน
การเรียนรู้ภาษา การพัฒนาบทเรียน สื่อการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะทางภาษา และ
การออกแบบวิจัยเพื่อประเมินบทเรียนและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Provision of Learning Experience in English Language
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

(6 หน่วยกิต)

1. ออกแบบการเรียนการสอนโดยน�ำแนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
		
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมาวางแผนประยุกต์ใช้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการสื่อสาร
3. อธิบายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาที่เชื่อมโยงภาษาอังกฤษในชั้นเรียนกับ
		 สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเลือกสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
		 ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เลือกและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินความสามารถทางภาษาของผู้เรียนได้อย่าง
		 เหมาะสม
6. ออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน และระบบการเรียนการสอน
		 ภาษาอังกฤษ
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักการสอน มาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์จริง การน�ำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน เทคนิคการสอน
และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละวัย
มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง/เสมือนจริง ตลอดจนการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษที่
เชื่อมโยงภาษาอังกฤษในชั้นเรียนกับสถานการณ์/สิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง การเลือกใช้ข้อมูล/สารสนเทศ
เพื่อพัฒนาบทเรียน นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการพัฒนา
เครือ่ งมือวัดและประเมินความสามารถของผูเ้ รียนด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการใช้ภาษาอังกฤษ
การใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการน�ำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

22770 สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
(6 หน่วยกิต)
Foundations and Methodologies of Vocational and Occupational Education
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
		
4.

วิเคราะห์ปรัชญา ธรรมชาติ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ และสมรรถนะของผู้เรียนและผู้สอน
อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการฝึกอบรมทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผู้เรียน
ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
วิเคราะห์แนวทางการใช้สถานประกอบการเพื่อฝึกทักษะอาชีพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
วิเคราะห์ปรัชญา ธรรมชาติ โครงสร้าง เนือ้ หาสาระ สมรรถนะของผูเ้ รียนและผูส้ อนอาชีวศึกษา
และการงานอาชีพ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรูแ้ ละการฝึกอบรมทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
ทีส่ อดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผูเ้ รียน ใช้กระบวนการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา กระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท้ างอาชีวศึกษา
และการงานอาชีพ แนวทางการใช้สถานประกอบการเพื่อฝึกทักษะอาชีพ
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22771 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
(6 หน่วยกิต)
Provision of Learning Experiences in Vocational and Occupational Education
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
		
		

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และความรู้ทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ เพื่อเป็น
พืน้ ฐานการออกแบบกิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรูท้ างอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
ออกแบบการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์เรียนรูท้ างอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
พัฒนาและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายในการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และความรู้ทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐาน
การออกแบบกิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ การออกแบบ
การเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ การผลิตสื่อการเรียนรู้
เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ

22772 สภาพแวดล้อม นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย (6 หน่วยกิต)
Environment, Innovation, Media and Technology for Preschool Children Development
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		

อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ แนวทางการจัดสภาพแวดล้อม และ
นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อธิบายและเสนอแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมทีส่ อดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชน
อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสภาพแวดล้อม และลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี
และปลอดภัยส�ำหรับเด็กปฐมวัย
อธิบายลักษณะการจัดสภาพแวดล้อม และประเมินการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ
เด็กปฐมวัย
อธิบาย เลือก พัฒนา และประเมินนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
อธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทของครูและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิด หลักการ และแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพส�ำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
การจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัด
สภาพแวดล้อม บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดสภาพแวดล้อมส�ำหรับเด็กปฐมวัย การประเมินการจัด
สภาพแวดล้อม ลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยส�ำหรับเด็กปฐมวัย
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและแนวทาง
การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ลักษณะและประเภทของนวัตกรรม สื่อและ
เทคโนโลยี การเลือกและประเมินนวัตกรรม สือ่ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะกับเด็กปฐมวัย การพัฒนานวัตกรรม
สื่อและเทคโนโลยี บทบาทของครูและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุนและการใช้นวัตกรรม สื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
Theories and Practices in Educational Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
		
3.
		
4.
5.
		
6.
		

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายและพัฒนาการของทฤษฎีการบริหารการศึกษา
มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับทฤษฎีการบริหารการศึกษา ทฤษฎีอน่ื ๆ และกฎหมายการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
มหภาคและภูมิสังคม
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการศึกษา
สามารถจัดองค์การ โครงสร้างการบริหารและก�ำหนดภารกิจของครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได้เหมาะสม
สามารถปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ขอบข่าย พัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎี หลักการ กระบวนการทางการบริหารทาง
การศึกษา ประกอบด้วย ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ ภาวะผูน้ ำ�
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงและพฤติกรรมผูน้ ำ� อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ การตัดสินใจสัง่ การ การบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารความขัดแย้ง การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การบริหารสมรรถนะทรัพยากรบุคคล
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ในองค์การ ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม่ แนวคิดร่วมสมัยทางการบริหาร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ ระบบการศึกษาและระบบการบริหาร
การศึกษาไทย กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา หลักธรรมาภิบาลและความซือ่ สัตย์สจุ ริต คุณธรรมและ
จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีตะวันตกและตะวันออกที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาเพื่อการปฏิบัติภารกิจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา
Research in Educational Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.
		
5.
		
6.
		
7.

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ประเภท และระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารทาง
การศึกษา
มีความรู้และความสามารถในการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละวิชาชีพการบริหารการศึกษา
มีความรู้และความสามารถในการประเมินและวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยและสามารถ
ประยุกต์งานวิจัยไปใช้ในการบริหารทางการศึกษา
มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์แนวคิดและหลักการการประเมินโครงการและ
บริหารจัดการประเมินโครงการในการบริหารทางการศึกษา
มีความรูแ้ ละความสามารถในการประยุกต์แนวคิดและหลักการการวัดและประเมินเพือ่ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิจัย

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการวิจยั การบริหารการศึกษา กระบวนการวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพทาง
การบริหารการศึกษา ซึง่ ครอบคลุมเนือ้ หาเกีย่ วกับ การก�ำหนดปัญหาเพือ่ การวิจยั การทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง การเขียนโครงการวิจัย การก�ำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย
และการเสนอผลการวิจยั ประเภทการวิจยั ทางการบริหารการศึกษาและทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ครอบคลุมเนือ้ หา
เกี่ยวกับการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การประเมินและบริหารจัดการประเมินโครงการ การวัดและประเมินเพือ่ การบริหารการศึกษา การประเมิน
และวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา และการประยุกต์หลักการและระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาวิชาชีพ และความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ รวมทั้งการมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิจัย

161
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
Academic and Educational Resources Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
4.
		
5.
6.
7.
		
8.
		

(6 หน่วยกิต)

มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดการบริหารงานวิชาการ การพัฒนา
หลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ได้
มีความรูค้ วามสามารถในการประเมิน ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและน�ำผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
มีความรูค้ วามสามารถในการส่งเสริมวินยั คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีของผูเ้ รียน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการของการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
มีความรูค้ วามสามารถในการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ก�ำหนดวิธกี ารจัดสรรทรัพยากร
การศึกษา และควบคุม ก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรการศึกษา
มีความรู้ความสามารถในการบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการบริหารวิชาการเพื่อคุณภาพ
และความเป็นเลิศ ความเป็นภาวะผู้น�ำทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การ
ประเมินหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการ
ความรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียน การดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การนิเทศเพื่อการพัฒนาครู การนิเทศการศึกษา หลักการ แนวคิดและเทคนิคของ
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุและ
อาคารสถานที่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา การก�ำหนดวิธีการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา การควบคุม ก�ำกับ ติดตามและประเมินผล
การใช้ทรัพยากรการศึกษา การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
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23723 นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Educational Policies, Planning and Quality Development

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ แนวคิด และกระบวนการพัฒนานโยบาย
		 การศึกษา
2. มีความรูค้ วามสามารถในการก�ำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และสามารถประยุกต์นโยบาย
		 และแผนไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องกับบริบทขององค์การทางการศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อ
		 นโยบายและการวางแผนการศึกษา
4. มีความรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภาวะทางสังคม คาดการณ์อนาคต
		 การก�ำหนดวิสัยทัศน์ การจัดท�ำและบริหารแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการจัดท�ำรายงานการประเมินตนเอง ก�ำกับติดตามการประกัน
		 คุณภาพ และน�ำผลการประกันคุณภาพไปพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา
6. มีความรูค้ วามสามารถในการก�ำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา
		 ตามนโยบายและแผนการศึกษา และน�ำผลไปใช้ในการปรับปรุงนโยบาย การวางแผน และ
		 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และกระบวนการก�ำหนดนโยบาย การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ การก�ำกับ
ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงนโยบายการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ทางด้านบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อนโยบายและแผนการศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภาวะทางสังคมและ
คาดการณ์อนาคตด้านการศึกษาของชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่นและสถานศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์การทางการศึกษาเพือ่ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ทางการศึกษา การจัดท�ำและบริหารแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
ตามกรอบภารกิจขององค์กรทางการศึกษา การจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผน
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทางการศึกษา หลักและกระบวนการในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก การก�ำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา
การก�ำกับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการน�ำผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา
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23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
Development of Learning Management System
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
4.
		
		
		

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้
ระบบการเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ระบบการนิเทศการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
มีความรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการระบบ การจัดการเรียนรู้ในองค์กรทางการศึกษา
มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและ
แนวคิดการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การนิเทศ
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่นและสถานศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ และแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้ ทฤษฎีพฒ
ั นาการ ทฤษฎีการเรียน
การสอน องค์ประกอบของการเรียนการสอน หลักและกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการเรียนรู้
การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับหลักสูตร หลักและกระบวนการ
วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน หลักและกระบวนการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ระบบ
การเรียนรู้เพื่อการบริหารวิชาการ การจัดการความรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และสังคม

23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�ำ
Innovation in Educational Administration and Leadership
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
		
2.
		
3.

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารและภาวะผู้น�ำทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ในการบริหารการศึกษาได้ ทั้งนวัตกรรมการบริหารองค์การ นวัตกรรมการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมภาวะผู้น�ำ
สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆ เพือ่ การบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสภาพการณ์
สามารถออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั่งยืน
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
นวัตกรรมการบริหารและภาวะผู้น�ำที่น�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริการศึกษา ได้แก่ นวัตกรรม
การบริหารองค์การ นวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมภาวะผู้น�ำ ซึ่งประกอบ
ด้วย หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�ำ องค์การแห่งการเรียนรู้
นวัตกรรมเพื่อการบริหารส�ำนักงาน ผลลัพธ์องค์การ และกระบวนการบริหารองค์การโดยรวม ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการศึกษา การบริหารการเรียนรู้และจิตตปัญญา การสอนแนะเพื่อการ
บริหารการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การศึกษาทางเลือก ภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ ภาวะผู้น�ำเชิง
นวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

23729 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา
(6 หน่วยกิต)                  
Information Systems and Technologies for Educational Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
4.
		
5.
		
		
6.
		

มีความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับแนวคิดและหลักการด้านสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
ในองค์การทางการศึกษา
มีความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับแนวคิด หลักการ องค์ประกอบ และแนวทางจัดเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์การทางการศึกษา
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจด้านนโยบาย แผน และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติการในองค์การทางการศึกษา
มีความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
ใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดและการบริหาร
ส�ำนักงานสมัยใหม่
มีความรูค้ วามสามารถด้านความเสีย่ ง ความมัน่ คงปลอดภัย จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารการศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการด้านสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ และ
แนวทางการใช้เทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีเพือ่ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ นโยบาย แผน และกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษาสู่การปฏิบัติการในองค์การทางการศึกษา
หลักการและแนวทางจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
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ใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัย จริยธรรม และความรับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารการศึกษา

23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บริหารการศึกษา)
Independent Study (Educational Administration)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
		
2.
		
3.
4.

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้และทักษะในการน�ำทฤษฎี แนวคิดและวิธีการที่ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ใน
การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาทางการบริหารการศึกษาในหัวข้อที่เป็นประเด็น
ปัญหาส�ำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ
ฝึกทักษะกระบวนการคิดไตร่ตรอง สร้างสรรค์ และมีเหตุผลในการศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ
สามารถน�ำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจาและสื่อต่างๆ อย่างเหมาะสม

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาส�ำหรับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย การเขียนและเสนอโครงการ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องทีจ่ ะท�ำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือ
วิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือวิจัย

23788 วิทยานิพนธ์ (บริหารการศึกษา)
Thesis (Educational Administration)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำวิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับวิทยานิพนธ์
สามารถน�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการ
วิจัยการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ทั้ง
การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�ำ
เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจยั
เพื่อการเผยแพร่

23796 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา (6 หน่วยกิต)
Skill Development and Professional Experiences for Educational Leaders
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
		
4.
5.
		
6.
		

มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเป็นผู้น�ำในองค์การทางการศึกษา
สามารถและทักษะในการบริหารหลักสูตร กิจการนักเรียน ระบบการนิเทศ การประเมินผล
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สามารถในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส�ำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเสริมสร้างพัฒนาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาความ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพ การพัฒนาวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา ภาวะผู้น�ำทางการศึกษา การจัดองค์การ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการศึกษา การบริหารกิจการนักเรียน หลักสูตร ระบบการนิเทศ ก�ำกับ
ติดตาม การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีในการ
เป็นผู้น�ำทางการศึกษา ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน การฝึกและพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในองค์การทางการศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและท้องถิน่ การบริหารงานระบบเครือข่าย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพตามข้อก�ำหนดของคุรุสภา และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา
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24731 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
(6 หน่วยกิต)
Research Methods in Educational Measurement and Evaluation
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.
5.
		
6.

มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการวิจยั ทางการศึกษา และหลักการวิจยั ทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
สามารถวางแผนการวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
สามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
สามารถเขียนโครงการวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ร่วมสมัย
สามารถเขียนและประเมินคุณภาพรายงานการวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ความหมายและประเภทของการวิจัยทางการศึกษา การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การวางแผนการวิจัย
กระบวนการและการด�ำเนินการวิจยั ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การก�ำหนดปัญหาวิจยั ค�ำถาม
วิจัย และวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การก�ำหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการ
วิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การออกแบบการวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างเครื่องมือและเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย การเลือกใช้สถิติในการวิจัย สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test, ANOVA,
ANCOVA) การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยผสมวิธี การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส�ำเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การเขียนและการประเมินคุณภาพรายงานการวิจัย
ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
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24732 ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และการประเมินโครงการ
(6 หน่วยกิต)
Theories of Educational Measurement and Evaluation, and Program Evaluation
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
3.
		
4.
5.
		
6.
7.
		
8.
		

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์ ใช้ใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการวัดขั้นสูง
เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับมโนทัศน์ของความเทีย่ ง ความตรง ความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐานของการวัด
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยา
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินใน
ชั้นเรียน และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและการประเมินผลโครงการทางการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินโครงการ โมเดลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน
เพื่อให้สามารถออกแบบ วางแผนประเมิน ด�ำเนินการประเมิน และเขียนรายงาน
การประเมินงานหรือโครงการ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ความหมายและแนวคิดของการวัดและประเมินผลการศึกษา ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม
ทฤษฎีการวัดขั้นสูง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการวัดขั้นสูง ความหมายของ
ความเที่ยง ความตรง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด การพัฒนาเครื่องมือประเมิน มาตรฐาน
การทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา การทดสอบแบบอิงกลุม่ และอิงเกณฑ์ การประเมินทีอ่ งิ มาตรฐาน
การประเมินทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ การประเมินในชั้นเรียน การประเมินเพื่อการเรียนรู้
การประเมินความก้าวหน้า การประเมินแบบสรุปรวม การประเมินระดับชาติและนานาชาติ ความหมาย
ของโครงการและการประเมินโครงการ องค์ความรูพ้ นื้ ฐานส�ำหรับการประเมินโครงการ ทฤษฎีการประเมิน
โครงการและโมเดลการประเมินโครงการ การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ในการประเมิน การก�ำหนดเกณฑ์
การตัดสินผลการประเมิน การวางแผนและออกแบบประเมิน การด�ำเนินการประเมิน การเขียนรายงาน
การประเมิน
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24733 สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
Seminar in Educational Measurement and Evaluation
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		
3.
		
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้สามารถติดตาม ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาของการวัด
และประเมินผลการศึกษา และแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับวิธีวิทยาด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิทยาด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวใหม่ และสามารถน�ำไปใช้ได้
เพื่อให้สามารถก�ำหนดประเด็นการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือการประเมินอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา และสามารถ
ออกแบบการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจได้อย่างมีคุณภาพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการวัดและประเมินผลการศึกษา วิธีวิทยาด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ การน�ำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา การออกแบบการวิจัยและเขียน
โครงการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ

24734 การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
Evaluation of Policy, Program, Project and Organization
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในกระบวนการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
เพื่อให้มีความสามารถในการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ และองค์กร
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนานโยบาย แผนงาน
โครงการและองค์กร

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร การพัฒนานโยบาย แผนงานและ
โครงการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร กระบวนการประเมิน
การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร การกําหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมิน รูปแบบการประเมิน การวางแผนการประเมิน การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
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การวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการประเมิน การเขียนรายงานการประเมิน และการนําผลการประเมิน
ไปใช้ การประเมินความพร้อมและความจําเป็น การประเมินการนํานโยบาย แผนงาน โครงการไปใช้
การประเมินผลการดําเนินงาน และการประเมินผลกระทบของนโยบาย แผนงาน โครงการและองค์กร
การประเมินความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์กร

24735 การประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
Curriculum Evaluation and Educational Quality Assurance
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้สามารถวางแผนการประเมินหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้มีความสามารถในการประเมินหลักสูตรในลักษณะต่างๆ
เพื่อให้ความสามารถในการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทต่างๆ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน แนวคิดเกี่ยวกับ
การประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร การวางแผนเพื่อการ
ประเมินหลักสูตร การก�ำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร การพัฒนาเครื่องมือ
และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตรการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและน�ำเสนอผลการ
ประเมิน การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมิน การประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร
การประเมินการน�ำหลักสูตรไปใช้ การติดตามผลและการประเมินกระทบของหลักสูตร แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบ วางแผนและการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา การประเมินความเสี่ยงทางการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา การก�ำกับตรวจสอบ
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การน�ำผลการประเมินหลักสูตรและประกันคุณภาพการ
ศึกษาไปใช้ประโยชน์

24736 ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา
Applied Psychometric Theories for Educational and
Psychological Measurement
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกีย่ วกับทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพือ่ การวัดทางการ
		 ศึกษาและจิตวิทยา
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2.
3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
		
7.
		
8.
		

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดและการท�ำสเกลแบบต่างๆ
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม และการประยุกต์ใช้
ในการสร้างและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบข้อสอบแบบต่างๆ และการประยุกต์
ใช้ในการสร้างและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับทฤษฎีการสรุปอ้างอิง และการประยุกต์ใช้ในการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพการประเมินและการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมส�ำเร็จรูปวิเคราะห์โมเดลการวัด
ขั้นสูงส�ำหรับการสร้างและตรวจสอบคุณภาพการวัดและประเมินทางการศึกษาและ
จิตวิทยาได้
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเกณฑ์ปกติ การให้ระดับคะแนนและการ
ก�ำหนดจุดตัด และความไม่ล�ำเอียงของเครื่องมือวัด
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลและการใช้ผลการวัดทางการศึกษา
และจิตวิทยา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย่ วกับการวัด การประเมิน และทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์ สถิตพิ นื้ ฐานเพือ่ การวัด
ทางการศึกษาและจิตวิทยา การสร้างมาตรวัด (สเกล) การตรวจสอบมิติของเครื่องมือวัดด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบการประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมในการสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษา การ
วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดทางการศึกษา ทฤษฎีการตอบข้อสอบแบบเอกมิติและพหุมิติ และการ
ประยุกต์ใช้กับการตรวจให้คะแนนแบบสองค่าและแบบหลายค่า การใช้ซอฟแวร์วิเคราะห์โมเดลการวัด
ขัน้ สูงเพือ่ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การวัดเพื่อบริหารการสอบแนวใหม่ การทดสอบและประเมินผ่านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การใช้
ซอฟแวร์วเิ คราะห์คณุ ภาพเครือ่ งมือวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา การตัดเกรดและการก�ำหนดจุดตัด การ
สร้างเกณฑ์ปกติ การปรับเทียบคะแนน การตรวจสอบการท�ำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ การรายงานและ
การใช้ผลการวัดและการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
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24793 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการวัดและประเมินผลการศึกษา
(6 หน่วยกิต)
Graduate Professional Experience in Educational Measurement and Evaluation
วัตถุประสงค์
1.
2.
		
3.
4.
5.
		
6.

เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล
เพื่อพัฒนาให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการในวิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
เพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้น�ำทางด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์และการจัดองค์การ การประยุกต์ ใช้เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ การสร้างเสริมและการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
การพัฒนาทักษะ การแก้ปญั หาทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทัง้ การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

24794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
Independent Study (Educational Measurement and Evaluation)
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มที กั ษะในการน�ำแนวคิด ทฤษฎีและวิธกี ารทีศ่ กึ ษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ ค้นคว้าหรือวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิจัย การเขียนโครงการ การวิเคราะห์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำการวิเคราะห์หรือวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอ
รายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย
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24795 วิทยานิพนธ์ (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
Thesis (Educational Measurement and Evaluation)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำวิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับวิทยานิพนธ์
สามารถน�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�ำเสนอและ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่

25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
(6 หน่วยกิต)
Concepts of Guidance and Theories in Psychological Counseling
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
		

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เพื่อให้สามารถน�ำแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาไปใช้ในการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แนวคิด
ทางการแนะแนว ทฤษฎีการปรึกษาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา การปรึกษาครอบครัว การปรึกษารายบุคคล การปรึกษากลุม่ และทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค
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25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Research in Guidance and Psychological Counseling
วัตถุประสงค์
1.
2.
		
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีการวิจัย และการวิจัยประเภทต่างๆ
เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมินคุณภาพงานวิจยั ด้านการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้
เพือ่ ให้มจี รรยาบรรณของนักวิจยั และสามารถท�ำการวิจยั ทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาได้ตามมาตรฐานทางวิชาการ

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางการศึกษา การค้นคว้าวรรณกรรมเพือ่ การวิจยั ทางการศึกษา การวางแผน
การวิจยั และการรวบรวมข้อมูล ระเบียบวิธที างสถิตเิ พือ่ การวิจยั การวิจยั เชิงพรรณนา การวิจยั เชิงทดลอง
การวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณของนักวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา การวิจยั เกีย่ วกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล การวิจยั เกีย่ วกับบริการสนเทศ
การวิจยั เกีย่ วกับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การวิจยั เกีย่ วกับการบริการจัดวางตัวบุคคล การวิจยั เกีย่ วกับ
การบริการติดตามและประเมินผลการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือ
และกิจกรรมส�ำหรับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และการวิจยั เกีย่ วกับการบริหาร การบริการ
และวิชาการด้านงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Seminar in Guidance and Psychological Counseling
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้สามารถติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ปัญหาทางสังคม
การศึกษา การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จากสภาพปัจจุบันและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ตลอดจน
แนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เพื่ อ ให้ ส ามารถก� ำ หนดแนวทางในการพั ฒ นาและ/หรื อ แก้ ป ั ญ หาและสามารถหา
องค์ความรู้ใหม่ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
การติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ปญั หาต่างๆ ทางสังคมการศึกษา
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากสภาพปัจจุบัน และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมและ
แนวคิดใหม่ๆ ตลอดจนแนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การก�ำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาและ/หรือแก้ปัญหา และสามารถหาองค์ความรู้ใหม่ทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา

25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา   (6 หน่วยกิต)                 
Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหลักการพัฒนาเครือ่ งมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษา
		
เชิงจิตวิทยา
2. เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาเครือ่ งมือแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
		 ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือ่ งมือเพือ่ การแนะแนวและการปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนากิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
		 ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาได้อย่างเหมาะสม

ค�ำอธิบายชุดวิชา
หลักการเบื้องต้นและแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานด้านการศึกษา เครื่องมือมาตรฐาน
ด้านอาชีพ เครือ่ งมือมาตรฐานด้านส่วนตัวและสังคม เครือ่ งมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ที่สามารถสร้างขึ้นใช้ได้เองและหลักการสร้าง การพัฒนากิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
กิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การหาประสิทธิภาพ การประเมินคุณภาพ วิธีการใช้และการรายงานผลการใช้เครื่องมือและกิจกรรม
แนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ได้พัฒนาขึ้น

25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
Guidance and Psychological Counseling in Organizations
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาใน
		 องค์กร
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2.
		
3.
		
4.
		

เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ในองค์กร
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการน�ำการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้
ในการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของบุคลากรในองค์กร
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิจัย นวัตกรรม และแนวโน้มของการแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย่ วกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร จิตวิทยาส�ำหรับการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ในองค์กร การบริหารจัดการงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร การสื่อสารและการสร้าง
ทีมงาน การเจรจาต่อรอง การขจัดความขัดแย้ง การสร้างขวัญและแรงจูงใจ การปรับพฤติกรรมบุคคล
ในองค์กร การส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรในองค์กร การแนะแนวในองค์กร การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ในองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาในองค์กร เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
นวัตกรรมและแนวโน้มการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร

25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
Independent Study (Guidance and Psychological Counseling)
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีทักษะในการน�ำแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการที่ได้จากการศึกษาชุดวิชาต่างๆ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา ในหัวข้อที่เป็นประเด็นส�ำคัญต่อการพัฒนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ/
หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือการวิจยั ทีเ่ ป็นประเด็นส�ำคัญต่อการพัฒนา
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ การเขียนโครงการ
การสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และการน�ำเสนอการศึกษา
ค้นคว้าอิสระหรือการวิจัย
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25795 วิทยานิพนธ์ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
Thesis (Guidance and Psychological Counseling)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำวิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับวิทยานิพนธ์
สามารถน�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�ำเสนอและ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่

25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (6 หน่วยกิต)
Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling
วัตถุประสงค์
1.
2.
		
		
3.
		

เพื่อสร้างเสริมให้มีบุคลิกภาพของการเป็นนักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาที่ดี
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ ำ� การบริหารงานการจัดศูนย์ การประสานงานและการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ และการประกันคุณภาพในวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
เพื่อพัฒนาทักษะในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม และ
การให้บริการปรึกษาครอบครัว
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4.
		
5.
		
6.
		
7.
		

เพือ่ ส่งเสริมให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในการน�ำเจตคติ จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของ
นักแนะแนวไปใช้ในวิชาชีพการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม
เพือ่ เสริมสร้างให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเขียนและการเผยแพร่บทความ นวัตกรรม
และแนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ แ ละพั ฒ นาวิ สั ย ทั ศ น์ ท างการแนะแนวและการปรึ ก ษา
เชิงจิตวิทยา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
วิสัยทัศน์ของนักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การบริหารงานการจัดศูนย์ของ
งานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การประสานงานและการสร้างเครือข่ายของนักแนะแนวและ
ผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การประกันคุณภาพของงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การส่งเสริม
เจตคติ จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพของนักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การคิดวิเคราะห์
และทักษะการแก้ปัญหา การพัฒนาบุคลิกภาพของนักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การ
สร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาภาวะผู้น�ำของ
นักแนะแนวและผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นรายบุคคล การให้
บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นกลุ่ม การให้บริการปรึกษาครอบครัว การเขียนและการเผยแพร่บทความ
นวัตกรรมและแนวโน้มทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
		
		

(6 หน่วยกิต)

มีความรูแ้ ละความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ปรัชญา ความเชือ่ ตลอดจนทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถวิเคราะห์ววิ ฒ
ั นาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเข้าใจ
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลจากบริบททางสังคม ความเชือ่ ทีม่ ผี ลเกีย่ วกับการพัฒนา
ประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสรุปปัญหาและเสนอแนะ
แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
ปรัชญา แนวคิด และความเชื่อเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาทางเลือกของไทยและต่างประเทศ หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พัฒนาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของไทยและต่างประเทศ
แนวคิดการจัดการศึกษาในประเทศไทย ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนา
ประเทศ การวิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Research for Nonformal and Informal Education Development
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
		
2.
3.
4.
		

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ ความเข้าใจ การวิจัยประเภทต่างๆ และประยุกต์ใช้กับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสังคมแห่ง
การเรียนรู้
สามารถวางแผนออกแบบการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถด�ำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ความรูเ้ กีย่ วกับสถิตแิ ละการวิจยั การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ การวิจยั ทางการศึกษา การพัฒนา
โครงการวิจัย การวิเคราะห์โครงการวิจัย แผนและแนวคิดการวิจัยที่เหมาะสมกับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงมนุษยวิทยา การวิจัยเชิงปฏิบัติ การวิจัย
เชิงพัฒนา กรณีศกึ ษาการวิจยั และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การด�ำเนินการ
วิจยั การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การประยุกต์ใช้การวิจยั ทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (6 หน่วยกิต)
Seminars on Nonformal and Informal Education Management
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาสาระ หลักการและทฤษฎีทสี่ ำ� คัญเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
		 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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2.
		
		
		
		
3.
		
		

สามารถประยุกต์หลักการ แนวคิดในการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพโดยการ
บูรณาการความรูเ้ ดิมและความรูป้ จั จุบนั อย่างสร้างสรรค์ดว้ ยความรับผิดชอบและร่วมมือ
กับผูอ้ นื่ เพือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยแสดงความเป็นผูน้ ำ� ได้อย่างเหมาะสม ยึดมัน่ ตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
สามารถบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับ
บริบทด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับกลุ่มบุคคลต่างๆ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
หลักการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย การวางแผนจุลภาค การวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้ รียนและชุมชนบนพืน้ ฐานหลักการ ทฤษฎีและการวิจยั การศึกษาค้นคว้า
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การพัฒนาโครงการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การวิเคราะห์แผน การวิเคราะห์โครงการ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ
จากการบูรณาการความคิดเดิมและความคิดปัจจุบัน การบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การติดตามและประเมินการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การติดตามและประเมินโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การมีภาวะผู้น�ำ การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท�ำงานและการ
สัมพันธ์ชุมชน การมีความรับผิดชอบและร่วมมือกับผู้อื่นและการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

26710 การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการศึกษา
(6 หน่วยกิต)
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Instruction, Training, Media Development in Nonformal and Informal Education
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
		
3.
		

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
สามารถวิเคราะห์ วางแผนการเรียนการสอน การฝึกอบรม และพัฒนาสื่อส�ำหรับงาน
การศึกษานอกระบบ
สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการการศึกษานอกระบบเพือ่ พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน การฝึกอบรม และการใช้สื่อในงานการศึกษานอกระบบ
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
หลักการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ หลักสูตรท้องถิ่น หลักการ ทฤษฎีและจิตวิทยา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ การเรียนการสอนผู้ใหญ่ หลักการ แนวคิด เทคนิคการจัด
และบริหารการฝึกอบรม กลุม่ สัมพันธ์ หลักการพัฒนาและประยุกต์ใช้สอื่ การศึกษานอกระบบ และแหล่ง
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

26711 สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (6 หน่วยกิต)
Seminars on Current Problems and Issues in Nonformal and Informal Education
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
		
3.
		
		
		

สามารถติดตาม วิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานการศึกษานอกระบบ
บนหลักการและทฤษฎีที่ส�ำคัญในเนื้อหาวิชาอย่างเป็นระบบและทันสมัย
สามารถประยุกต์แนวคิด หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการ
ติดตามและวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และแนวโน้มของงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นต่างๆ เพื่อน�ำ
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น น�ำเสนอประเด็น และความรู้ในการพัฒนาและเสนอแนวทาง
เพือ่ ก�ำหนดแนวโน้มของสภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากบริบท
ที่เกี่ยวข้อง

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบ หลักการและกระบวนการในการวิเคราะห์ปญั หาและ
ประเด็นต่างๆ กลุม่ ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อการจัดการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ปัญหาและประเด็นในการส�ำรวจ
กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการและสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
การพัฒนาสื่อ การจัดหาทรัพยากร การบริหารควบคุมติดตามการด�ำเนินงาน การประเมินผล
การด�ำเนินงาน การประสานสัมพันธ์ในการด�ำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร

26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Research Seminars in Nonformal and Informal Education
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

(6 หน่วยกิต)

1. สามารถติดตาม วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา
		 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ประยุกต์แนวคิดหลักการในการวิเคราะห์งานวิจัยและสามารถออกแบบงานวิจัย
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3. แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและความรู้ในการวิจยั เกีย่ วกับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
		 ตามอัธยาศัย

ค�ำอธิบายชุดวิชา

วิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจยั แนวคิด รูปแบบ เค้าโครง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจัย และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ผลงานของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ
ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การรู้จักวางแผนการวิจัยงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

26794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) (6 หน่วยกิต)
Independent Study (Nonformal and Informal Education)
วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการน�ำแนวคิดทฤษฎี และวิธกี ารทีศ่ กึ ษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ใน
การศึกษาวิเคราะห์ ค้นคว้าหรือวิจัย ปัญหาทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในหัวข้อที่เป็นประเด็นหรือปัญหาส�ำคัญ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบในหัวข้อใดหัวข้อหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้นักศึกษา
ท�ำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน�ำเสนอผลงานต่อคณะ
กรรมการการศึกษาค้นคว้าอิสระในรูปของบทความและรายงาน

26795 วิทยานิพนธ์ (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
Thesis (Nonformal and Informal Education)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำวิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับวิทยานิพนธ์
สามารถน�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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ค�ำอธิบายชุดวิชา

การเลือกปัญหาการวิจยั การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั ส�ำหรับวิทยานิพนธ์ ทัง้ การวิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�ำเสนอและสอบ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจยั เพือ่ การเผยแพร่

26796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (6 หน่วยกิต)
Graduate Professional Experience in Nonformal and Informal Education
วัตถุประสงค์
1.
2.
		
3.
		
4.
5.
		
6.

เสริมความรูแ้ ละประสบการณ์เพิม่ เติมที่ได้รบั จากการถ่ายทอด โดยระบบการสอนทางไกล
พัฒนาให้มบี คุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การประกอบอาชีพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการในวิชาชีพการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการท�ำงานเป็นหมู่คณะ
พัฒนาทักษะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้น�ำทางด้านการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์สนามในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ การวางแผน การจัดกิจกรรมการพัฒนา
การบริหาร การควบคุม การนิเทศ ติดตามผล การวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบ การพัฒนา
บุคลิกภาพและเจตคติให้เหมาะสมต่อการเป็นนักการศึกษานอกระบบ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
และความสามารถในการท�ำงานเป็นหมูค่ ณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมส�ำหรับ
นักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาดูงาน

27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Research in Educational Technology and Communications
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีดา้ นเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
		 ที่สนใจส�ำหรับการวิจัย
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2.
3.
		
4.
5.

เพื่อให้ก�ำหนดปัญหาการวิจัยและรายละเอียดของปัญหาทางการวิจัย
เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถออกแบบการวิจยั พัฒนาเครือ่ งมือการวิจยั อย่างมีคณุ ภาพ และด�ำเนิน
การวิจัยด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เพื่อให้สามารถใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย
เพื่อให้สามารถเผยแพร่และประยุกต์งานวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปัญหาการวิจัย วรรณกรรมการออกแบบ
การวิจัยซึ่งครอบคลุมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการประเมินโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การวิจัยด้านการจัดระบบและการ
ออกแบบทางการศึกษา การวิจัยด้านพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา การวิจัยด้านสื่อสารการศึกษา
การวิจัยด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการทางการศึกษา และการวิจัยด้านการประเมินทางการศึกษา
และการเผยแพร่และการประยุกต์งานวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

27703 การจัดระบบทางการศึกษา
Systems Approach in Education
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
5.
		
6.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของระบบและการจัดระบบทางการศึกษา
และขั้นตอนการจัดระบบทางการศึกษาครอบคลุมการวิเคราะห์ การสังเคราะห์สร้างแบบ
จ�ำลอง และทดสอบระบบ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน
อัธยาศัย และสังคมข่าวสาร
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบสื่อสารการศึกษาและการจัดระบบการใช้
สื่อการศึกษา
เพื่อให้สามารถจัดระบบทางการศึกษาได้
เพื่อให้สามารถออกแบบระบบการเรียนการสอน และระบบการฝึกอบรม และออกแบบ
ศูนย์ความรู้และทรัพยากรทางการศึกษาได้
เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการบริหารและควบคุมระบบทางการศึกษา และการเผยแพร่ระบบ
ทางการศึกษา
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
ระบบและการจัดระบบ การวิเคราะห์ระบบทางการศึกษา การสังเคราะห์ระบบทางการศึกษา
การสร้างแบบจ�ำลองระบบทางการศึกษา การทดสอบระบบทางการศึกษา การจัดระบบการศึกษาในระบบ
โรงเรียน การจัดระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน การจัดระบบการศึกษาอัธยาศัย และการจัดระบบ
ทางการศึกษายุคสังคมข่าวสาร การออกแบบระบบการเรียนการสอน การออกแบบระบบการฝึกอบรม
การออกแบบศูนย์ความรูแ้ ละทรัพยากรทางการศึกษา การจัดระบบสือ่ การศึกษา และการจัดระบบการใช้
สื่อการศึกษา รายกรณีการจัดระบบทางการศึกษา การบริหารและการควบคุมระบบทางการศึกษา และ
การเผยแพร่ระบบทางการศึกษา

27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Seminar in Educational Technology and Communication
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		
4.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมมนาทางวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
ทางการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและผลการวิจัยขอบข่ายทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
เพื่อให้รวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวกับขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อ
น�ำสู่การวิจัย
เพื่อให้จัดสัมมนาทางวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สัมมนาทฤษฎีและผลการวิจัยด้าน
การจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา ด้านพฤติกรรมทางการศึกษา ด้านวิธีการทางการศึกษา
ด้านสื่อสารทางการศึกษาส�ำหรับผู้เรียน สื่อส�ำหรับผู้บกพร่อง สื่อส�ำหรับผู้พิการ สื่อส�ำหรับผู้ขาย และ
สือ่ ส�ำหรับผูต้ อ้ งขัง ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ด้านการจัดการทางการศึกษา และด้านการ
ประเมินทางการศึกษา

27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(6 หน่วยกิต)
Educational Technology and Communication in Human Resource Development
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนา
		
ทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาการเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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2. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากร
		
มนุษย์ดว้ ยการพัฒนาตนเอง ศึกษาเล่าเรียน ฝึกอบรม การจัดการความรูแ้ ละสภาพแวดล้อม
3. เพื่อให้สามารถน�ำเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ในแหล่งวิทยบริการเทคโนโลยี
		 สารสนเทศ และการศึกษาทางไกล
4. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการน�ำญาณวิทยามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. เพื่อให้สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามวิถีไทย
6. เพื่อให้ยกตัวอย่างของการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการพัฒนา
		 ทรัพยากรมนุษย์

ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี
และสือ่ สารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยการพัฒนาตนเอง ศึกษาเล่าเรียน ฝึกอบรม และ
สภาพแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคสังคมข่าวสารและสังคมเรียนรู้ แหล่งวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาทางไกลกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ญาณวิทยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
วิถีไทย กรณีศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
Instructional Technology and Communication and Training
วัตถุประสงค์
1.
2.
		
3.
		
4.
5.
6.
		
7.
8.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของเทคโนโลยีการสอนและสื่อสารการสอน
เพื่อให้สามารถประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนมาใช้ในการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรม
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์เพื่อการสอน สื่อมวลชนเพื่อการสอน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการสอน และชุดการเรียน
เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อการสอนในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และอัธยาศัย
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของเทคโนโลยีและสื่อสารการฝึกอบรม
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรมและเลือกใช้วธิ กี าร
และสื่อได้เหมาะสม
เพื่อให้สามารถประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม
เพื่อให้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของนักเทคโนโลยีการศึกษา
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอนและสื่อสารการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน
ระบบการสอนร่วมสมัย สื่อโสตทัศน์ สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ชุดการเรียน
นวัตกรรมสือ่ การสอนในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัย แนวคิดเกีย่ วกับเทคโนโลยี
และสื่อสารการฝึกอบรม การจัดระบบและออกแบบการฝึกอบรม วิธีการและสื่อสารการฝึกอบรม ศูนย์
การฝึกอบรม การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม และคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเทคโนโลยีการศึกษา

27707 การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Educational Technology and Communication Management
วัตถุประสงค์
1.
2.
		
		
3.

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด การจัดการงานเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร
การอ�ำนวยการ การสือ่ สาร การประสานงาน การควบคุม การจัดสรรทรัพยากร การประเมิน
และติดตามผล และการรายงานผลการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เพื่อให้ตระหนักถึงแนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระบบมิติการจัดการงาน
เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา การวางแผนการจัดการ การจัดหน่วยงาน การจัดบุคลากร การอ�ำนวยการ
การสื่อสาร การประสานงาน การควบคุม การจัดสรรทรัพยากร การประเมินและติดตามผล การรายงาน
ผลการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กรณีตัวอย่างการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และแนวโน้มการจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

27708 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
Electronic and Tele-communication Media in Education
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมยุคสารสนเทศ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม การศึกษา และประเภทของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
เพื่อให้สามารถประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา
ในโรงเรียน การฝึกอบรม และการศึกษาตลอดชีวิต
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
สังคมยุคสารสนเทศกับการศึกษา การสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมกับการศึกษา
โลกดิจทิ ลั กับการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบั การศึกษา การสือ่ สารไร้สายกับการศึกษา ประเภทของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา วิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา ไมโครเวฟและดาวเทียมเพื่อการศึกษา การประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เพื่อการศึกษา การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียน การฝึกอบรม
และการศึกษาตลอดชีวิต

27794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
(6 หน่วยกิต)
Independent Study (Educational Technology and Communication)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัย และการค้นคว้านวัตกรรมและเทคโนโลยี
		 การศึกษาที่เหมาะสม
2. เพื่อให้สามารถน�ำผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ประโยชน์

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การเลือกปัญหาส�ำหรับการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล การเสนอรายงานการวิจยั การวิเคราะห์
ผลงานการวิจัย การประยุกต์ผลงานการวิจัยไปเป็นประโยชน์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เน้น
การค้นคว้าในด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม

27795 วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Thesis (Educational Technology and Communication)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำวิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับวิทยานิพนธ์
สามารถน�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจยั การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั ส�ำหรับวิทยานิพนธ์ทงั้ การวิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�ำเสนอและ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่

27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(6 หน่วยกิต)
Graduate Professional Experience in Educational Technology and Communications
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ด้านสามัญทัศน์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เพื่อพัฒนาให้มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ท�ำงานเป็นทีม มีภาวะผู้น�ำทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา ผลิตสื่อภาพเพื่อการศึกษา ผลิตสื่อเสียง
เพื่อการศึกษา และผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา
เพือ่ ให้นกั ศึกษาจัดท�ำโครงการหน่วยจัดตัง้ องค์กร การจัดการองค์กร และการพัฒนาบุคลากร
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสม

ค�ำอธิบายชุดวิชา
สามัญทัศน์เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การท�ำงานเป็นทีม ภาวะผู้น�ำ และคุณธรรมส�ำหรับนักเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา การผลิตสื่อเสียงเพื่อการศึกษา และการผลิตสื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา การ
จัดท�ำโครงการหน่วยงานเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา การจัดตัง้ องค์กรเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
การจัดการองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
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29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
Seminar in Science Curriculum and Instruction
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
4.
5.
		
6.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ และปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้
เพื่อให้สามารถออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญและพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ได้
เพือ่ ให้สามารถออกแบบโครงการและกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนได้
เพื่อให้สามารถก�ำหนดตัวแปรการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่หลากหลายได้
เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
เพื่อให้สามารถอภิปราย น�ำเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาและอภิปรายประเด็นเกีย่ วกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หลักสูตร หลักการ และแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตร การใช้และการบริหารหลักสูตร หลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และความต้องการของสังคม ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน การสร้างแบบจ�ำลองเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ การแก้ปัญหาเป็นฐาน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ และการวัดประเมิน
ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แนวโน้มและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
Principles and Theories of Education for Science Teaching Profession
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		

เพื่อให้สามารถอธิบายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา และบริบททางการศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อให้สามารถอธิบายจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาแนะแนวและ
การให้ค�ำปรึกษา
เพือ่ ให้สามารถอธิบายระบบการจัดการศึกษาของไทยและของต่างประเทศ วิสยั ทัศน์ และ
แผนการพัฒนาการศึกษา
เพื่อให้สามารถอธิบายการใช้ภาษาไทยและอังกฤษในวิชาชีพครู นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศในวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
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5.
		
		
6.
		
7.
		

เพื่อให้สามารถอธิบายกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูและสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ความส�ำคัญและการพัฒนาวิชาชีพ
วิถี และความเป็นครูวิทยาศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้
เพื่อให้สามารถสะท้อนความคิด วิถีและความเป็นครูวิทยาศาสตร์ จากสื่อที่เผยแพร่ใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพือ่ ให้สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษในการสือ่ สาร และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การท�ำงานในวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดพื้นฐานทางการศึกษา ระบบการจัดการศึกษา จิตวิทยาพื้นฐานในวิชาชีพครู แนวคิด
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
แนวคิดเกีย่ วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพพัฒนาและประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะพื้นฐานในวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ การสื่อสารในวิชาชีพครู
การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและผู้สร้างนวัตกรรม

29703 สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
Foundations, Methodologies of Science Education
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		
		
3.
		
		
4.
		
5.
		

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้สามารถอธิบายปรัชญา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดสือ่ และสภาพแวดล้อม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่อให้สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะและความสามารถในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน
เพื่อให้สามารถเลือกและใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทและผู้เรียน
เพื่อให้สามารถสร้างและใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสืบค้นข้อมูล สื่อสารและ
การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
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ค�ำอธิบายชุดวิชา

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การรูว้ ทิ ยาศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎี
และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการวัดประเมินผลการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักการ
แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in Science Learning
วัตถุประสงค์
1.
		
		
		
		
		
2.
		
		
3.
		
		
4.
		
5.
		

เพือ่ ให้สามารถอธิบาย แนวคิดพืน้ ฐานทางด้านสือ่ เทคโนโลยี นวัตกรรม สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม สื่อโสตทัศน์ และการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสื่อและนวัตกรรมการวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศและสากล
เพื่อให้สามารถออกแบบ ผลิตและใช้ชุดการเรียน ชุดฝึกทักษะกระบวนการ ชุดฝึกทักษะ
ปฏิบัติการทดลอง ของเล่นและเกม จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในและนอกห้องเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่อให้สามารถเลือกและใช้สื่อ นวัตกรรม วิธีสอนได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทและผู้เรียน จัดเก็บ ดูแลรักษาและซ่อมบ�ำรุง สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
เพือ่ ให้สามารถสร้างและใช้เครือ่ งมือวัดและประเมินผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทสี่ อดคล้อง
กับการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติได้
เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสืบค้นข้อมูล สื่อสารและ
การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น

ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการ การใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมสือ่ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สื่อโสตทัศน์ การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ชุดการเรียน ชุดฝึกทางการสอนวิทยาศาสตร์
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สื่อกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การบูรณาการสื่อในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธี
สอนแบบต่างๆ การจัดระบบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ของเล่นและเกมในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดเก็บ ดูแลรักษาและซ่อมบ�ำรุง สื่อวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสือ่ และนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แนวคิดเกีย่ วกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดความรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศและสากล

29708 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระหว่างเรียน
(1 หน่วยกิต)
Science Teacher Profession Practicum During Class
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครูในการจัดการเรียนการสอนและ
ขอบข่ายงานของสถานศึกษา
เพื่อให้มีทักษะในการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่ก�ำหนดให้ได้
เพื่อให้ฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก�ำหนดให้ในสถานการณ์จ�ำลอง
และในสถานศึกษาได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา
สังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จ�ำลองและในสถานศึกษา การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ศึกษางานฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน แผนงานโครงการ บริบทของสถานศึกษา
ศึกษางานเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนของโรงเรียน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

29709 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Teacher Profession Practicum I
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
		 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ มีความเป็น
		 นวัตกรและมีความสุขในการเรียน
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2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
		
6.
		
7.
		

เพือ่ สามารถจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการชัน้ เรียน
และงานในหน้าที่ครูอื่นๆ ในสถานศึกษาตามสภาพจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มบี คุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม และส่งเสริมคุณลักษณ์ความเป็น
ครูวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
เพื่อสร้างเสริมความสามารถด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา และการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
และชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
เพือ่ ปลูกฝังคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมาย การรูจ้ กั ปฏิบตั ติ น
ตามระเบียบข้าราชการ และกฎระเบียบของสถานศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพือ่ ปลูกฝังการมีเจตคติทดี่ ี และตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูซงึ่ เป็นวิชาชีพชัน้ สูงและ
ธ�ำรงไว้ซึ่งสถาบันวิชาชีพศึกษาศาสตร์

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ มีความเป็นนวัตกรและมีความสุขในการเรียน
การวัดและประเมินผล และน�ำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
การบริหารจัดการชั้นเรียน งานในหน้าที่ครูอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณลักษณ์ความเป็นครูวิทยาศาสตร์ การสร้างเสริม
มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมนุษยสัมพันธ์ ในองค์กร การ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง การปรับตัวให้เข้ากับสังคมในฐานะที่
เป็นครู และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชน สามารถอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา
ทักษะการแก้ปญั หาทางวิชาชีพ การปลูกฝังคุณลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การปฏิบตั ติ นตาม
กฎระเบียบขององค์กร การมีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู
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29710 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Teacher Profession Practicum II
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
		 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ มีความเป็น
		 นวัตกรและมีความสุขในการเรียน
2. เพือ่ สามารถจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการชัน้ เรียน
		 และงานในหน้าที่ครูอื่นๆ ในสถานศึกษาตามสภาพจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มบี คุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม และส่งเสริมคุณลักษณ์ความเป็น
		 ครูวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและ
		 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
5. เพื่อสร้างเสริมความสามารถด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู สร้างความ
		 สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและ
		 ชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน
6. เพือ่ ปลูกฝังคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมาย การรูจ้ กั ปฏิบตั ติ น
		 ตามระเบียบข้าราชการ และกฎระเบียบของสถานศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
7. เพือ่ ปลูกฝังการมีเจตคติทดี่ ี และตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูซงึ่ เป็นวิชาชีพชัน้ สูงและ
		 ธ�ำรงไว้ซึ่งสถาบันวิชาชีพศึกษาศาสตร์

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ มีความเป็นนวัตกรและมีความสุขในการเรียน
การวัดและประเมินผล และน�ำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การ
บริหารจัดการชัน้ เรียน งานในหน้าทีค่ รูอนื่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง
ให้มบี คุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม การส่งเสริมคุณลักษณ์ความเป็นครูวทิ ยาศาสตร์ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์
และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง การปรับตัวให้เข้ากับสังคมในฐานะที่เป็นครู และสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูเ้ รียนและบุคลากรอืน่ ๆ ในสถานศึกษา ร่วมมือกับผูป้ กครอง ในการพัฒนาและแก้ปญั หา
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ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพของผู้เรียน ศึกษาและเข้าถึงบริบทของชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
วิชาชีพ การปลูกฝังคุณลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององค์กร
การมีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู

29797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Independent Study (Science Education)
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มที กั ษะในการน�ำแนวคิด ทฤษฎี และวิธกี ารทีศ่ กึ ษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ และการวิจัยปัญหาทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาการศึกษาและหรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาส�ำหรับการวิเคราะห์หรือวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การเสนอโครงการวิจยั
การวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะท�ำการวิเคราะห์หรือวิจยั การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล การเสนอรายงานผลการวิเคราะห์หรือการรายงานผลการวิจัย

29798 วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Thesis (Science Education)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท�ำวิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยส�ำหรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ น�ำเสนอข้อมูลส�ำหรับวิทยานิพนธ์
สามารถน�ำเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

197
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ค�ำอธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจยั การส�ำรวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั ส�ำหรับวิทยานิพนธ์ทงั้ การวิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การน�ำเสนอและ
สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
การเผยแพร่

29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา
Graduate Professional Experience in Science Education
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		
3.
4.
5.
6.
		

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ เสริมความรูเ้ กีย่ วกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรสุ ภา และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่จ�ำเป็นส�ำหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู
และการพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการในสถานศึกษาตามสภาพจริง
เพื่อพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

ค�ำอธิบายชุดวิชา
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และการพัฒนาวิชาชีพครู การวิเคราะห์หลักสูตร
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น�ำทางวิชาการและวิชาชีพ การ
สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถ
ในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางวิชาชีพ รวมทัง้ การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
20505 พื้นฐานวิชาชีพครู
Foundation of Teaching Profession
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
		
6.
		
7.
		
8.

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา และบริบททางการศึกษา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับจิตวิทยาพืน้ ฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา
สามารถน�ำมาใช้จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ พัฒนาการ และธรรมชาติของผูเ้ รียนในแต่ละช่วงวัย
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับระบบการจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา และสามารถน�ำ
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู ความเป็นครู และการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

คําอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎีการศึกษา แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการศึกษาและผูเ้ รียนทัง้ ในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ให้กบั ผูเ้ รียน แนวโน้มการจัดการศึกษาของไทย นโยบายและแผน
พัฒนาการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา จิตวิทยาพืน้ ฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา ความสาํ คัญของวิชาชีพครู พัฒนาการ
วิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงาน วิถีชีวิตครู ความเป็นครู และการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพือ่ การสือ่ สารและสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
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20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  
Curriculum Development and Instructional Media
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
		
3.
4.
		
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		
9.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความส�ำคัญ ประเภทของหลักสูตร และรูปแบบของ
การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตร การประเมินแล้วน�ำผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน�ำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหา ความต้องการและความ
เปลีย่ นแปลงของสังคม
เพื่อให้สามารถจัดท�ำโครงการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนวและบริการ
ช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ การผลิตและการพัฒนาสื่อดิจิทัลและ
เทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อให้สามารถใช้สื่อ ผลิตและพัฒนาสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้
จัดการเรียนการสอนและการท�ำงานรวมทั้งใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
เพื่อให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามระดับการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความส�ำคัญ ประเภทของหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร หลักการ
และแนวคิดในการจัดท�ำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของหลักสูตรและสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและความสนใจของผู้เรียนรวมทั้ง
การออกแบบหลักสูตรทีส่ มั พันธ์กบั สภาพปัญหาและการเปลีย่ นแปลง การน�ำหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตรโดยการน�ำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในระดับหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรส�ำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ การพัฒนาโครงการวิชาการและ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน จิตวิทยาให้คำ� ปรึกษา การวิเคราะห์และพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ การวิเคราะห์
ผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ คัดกรอง และให้การแนะแนวและบริการความ
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ช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์ประวัติ ความสนใจ ความถนัด และปัญหาของ
ผูเ้ รียน เพือ่ สร้างสัมพันธภาพและวางแผนการให้ความช่วยเหลือ สามารถใช้สอื่ ผลิตและพัฒนาสือ่ ดิจทิ ลั
และเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนและการท�ำงาน รวมทั้งสามารถรู้เท่าทันใน
การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนน�ำไปใช้ในการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้
Learning Management Science

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน
		 ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ และการจัดการเรียนรู้เพื่อสนอง
		 ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของ
		 การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิค
		 การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนรู้และจัดท�ำแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อให้มีทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. เพื่อให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
		 เหมาะสมกับบทเรียน
6. เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสามารถน�ำผลการประเมินไปพัฒนา
		 การเรียนการสอน
7. เพื่อให้สามารถแนะน�ำช่วยเหลือผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียน
ค�ำอธิบายชุดวิชา
จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียนการสอน
การเรียนแบบเรียนรวม และรอบรู้ด้านเนื้อหาและวิธีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใช้รูปแบบการสอน
วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
การจัดการเรียนรู้ เพือ่ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัยเพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู้ และ
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การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนือ้ หาและวิธกี ารจัดการเรียนรู้ ให้ผเู้ รียนเข้าใจ
เนื้อหาวิชาเชิงลึกและบูรณาการโดยใช้บริบทเป็นฐาน ด้วยกลยุทธวิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาที่สอน รวมถึงส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบผู้ประกอบการและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน ใช้กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างแรง
บันดาลใจเกิดพลังเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้และผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การน�ำผลการประเมินมาจัดจ�ำแนกระดับความรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียน
การสอน การแนะน�ำช่วยเหลือผู้เรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียน

20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
Evaluation and Research for Instruction Development

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด และหลักการส�ำคัญของการวัดและประเมินผล
		
ทางการศึกษา
2. เพือ่ ให้สามารถสร้างและใช้เครือ่ งมือวัดผลและประเมินผลความรู้ ความคิดด้านทักษะและ
		 กระบวนการพัฒนาการของผู้เรียนตามระดับการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้าน
		 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เพื่อให้สามารถประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินตามสภาพจริงและประเมินจากแฟ้ม
		 สะสมงาน
4. เพื่อให้สามารถน�ำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้
5. เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด และหลักการส�ำคัญของการวิจยั ทางการศึกษา
6. เพื่อให้สามารถท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
7. เพื่อให้สามารถก�ำหนดปัญหาวิจัยและรายละเอียดของปัญหาวิจัย
8. เพื่อให้สามารถออกแบบการวิจัยการเรียนการสอน
9. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับปัญหาวิจัย
10. เพื่อให้สามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
ค�ำอธิบายชุดวิชา
แนวคิด หลักการ และวิธกี ารวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างและใช้เครือ่ งมือวัดผล
และประเมินผลทัง้ รายบุคคลและรายกลุม่ ด้านความรูแ้ ละความคิด ด้านทักษะและกระบวนการ และด้าน
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินโดยใช้
แฟ้มสะสมงาน การประเมินเพื่อการเรียนรู้ การประเมินขณะเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผลการประเมิน เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้และการรายงานผลการเรียนรู้ท่ีมีรายละเอียดของ
ข้อบกพร่อง การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน
แจ้งให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบและติดตามร่วมมือกันพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็นระยะ ตลอดจนการประเมิน
โครงการและกิจกรรมที่จัดให้แก่ผเู้ รียน ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการวิจยั การเรียนการสอน การก�ำหนดปัญหา
วิจยั การค้นคว้าวรรณกรรม การออกแบบการวิจยั และเขียนโครงการวิจัย เครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติพาราเมตริก สถิตินันพาราเมตริก การวิจัยในชั้นเรียนและการใช้กระบวนการ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

20509 ความเป็นครู
Teachership

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพงานครู การปลูกฝังและปฏิบัติงานด้วย
		 จิตวิญญาณความเป็นครู คุณลักษณะ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้ง
		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่ดี การบริหารจัดการ การจัดการชั้นเรียน
		 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร มีภาวะผู้น�ำ ทักษะทางสังคม การสื่อสารและวัฒนธรรมองค์กร
		 การจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ทางวิชาชีพครูมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
		 เกีย่ วกับการวางแผนการด�ำเนินงานและแก้ปญั หาในการจัดการเรียนการสอน รอบรูเ้ นือ้ หา
		 รอบรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
4. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะ
		 การค้นคว้าหาความรู้ การวางแผนการด�ำเนินการ การแก้ไขปัญหาผู้เรียน การเป็นบุคคล
		 แห่งการเรียนรู้ รอบรู้ในเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์วิธีใหม่ได้
5. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบริหารจัดการ มนุษยสัมพันธ์ การท�ำงานเป็นทีม
		 ในการจัดการเรียนการสอน
6. เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ลักษณะความเป็นครู ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
		 ครู หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต จิตส�ำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างครูที่ดี การเป็นผู้น�ำทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครู ใช้ภาวะ
		 ผู้น�ำผลักดันการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ มีวุฒิภาวะทาง
		 อารมณ์ มีเหตุผลและมีความยุติธรรม
8. สร้างชุมชนการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพ ใช้การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และเคารพความแตกต่าง
		 ทางวัฒนธรรม

203
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ค�ำอธิบายชุดวิชา
สภาพงานครู การปลูกฝังและปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู การพัฒนาเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครู การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะของครูที่ดี ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง มีภาวะผู้น�ำ
ใช้ภาวะผู้น�ำผลักดันการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มี
เหตุผลและมีความยุตธิ รรม มีมนุษย์สมั พันธ์ การบริหารจัดการ การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ทักษะทางสังคม
วัฒนธรรมองค์การ การสื่อสารภายในองค์การ การเสริมสร้างความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต จิตส�ำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การคิดอย่างเป็นระบบ การคิด
เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนการด�ำเนินงาน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รอบรู้เนื้อหา รอบรู้ในเรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การเป็นผู้น�ำทางวิชาการ สร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ใช้การร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์และเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งสามารถ
ประยุกต์ ใช้ความรู้ทางวิชาชีพครูและการบริหารจัดการในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสังคมและผู้เรียน

20510 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
Learning Management in Early Childhood Education

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน
		 ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ แบบต่างๆ และการจัดการเรียนรู้เพื่อสนอง
		 ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย
2. เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการเลือกใช้รปู แบบการสอน วิธกี ารสอน และเทคนิค
		 การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
		 ปฐมวัย
3. เพือ่ ให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ และจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรูท้ ยี่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
		 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อให้มีทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
5. เพื่อให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
		 เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
6. เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสามารถน�ำผลการประเมินไปพัฒนา
		 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับปฐมวัย
7. เพือ่ ให้สามารถแนะน�ำผูเ้ รียนและบริหารจัดการชัน้ เรียนในระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม

204
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา
จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียนการสอน
การเรียนแบบเรียนรวม และรอบรู้ด้านเนื้อหาและวิธีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใช้รูปแบบการสอน
วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาติของการจัดการ
การศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัยเพือ่ ให้ผเู้ รียน
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
การเรียนรู้ และการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาเชิงลึก และบูรณาการโดยใช้บริบทเป็นฐาน ด้วยวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลายเหมาะสม
กับเด็กปฐมวัยรวมถึงส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กปฐมวัย การปฏิบตั กิ ารสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย การน�ำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การแนะน�ำช่วยเหลือ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย

20511 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Learning Management in the Learning Area of Thai Language

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน
		 ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ และการจัดการเรียนรู้เพื่อสนอง
		 ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย
2. เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการเลือกใช้รปู แบบการสอน วิธกี ารสอน และเทคนิค
		 การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาติของวิชาภาษาไทย
3. เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ และจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
		 ส�ำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อให้มีทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
5. เพื่อให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
		 ได้เหมาะสมกับเนื้อหากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
6. เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสามารถน�ำผลการประเมินไปพัฒนา
		 การเรียนการสอน กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
7. เพื่อให้สามารถแนะน�ำผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
		 ได้อย่างเหมาะสม

205
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ค�ำอธิบายชุดวิชา
จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียนการสอน
การเรียนแบบเรียนรวม และรอบรู้ด้านเนื้อหาและวิธีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใช้รูปแบบการสอน
วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาติของวิชาภาษาไทย
การจัดการเรียนรู้ เพือ่ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัยเพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู้ และการ
จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาสาระ พัฒนาทักษะ เจตคติและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้และ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลทางภาษา การน�ำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน การแนะน�ำช่วยเหลือผูเ้ รียน
และการบริหารจัดการชั้นเรียนวิชาภาษาไทย

20512 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(6 หน่วยกิต)
(ภาษาอังกฤษ)
Learning Management in the Learning Area of Foreign Languages 		
(English)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน
		 ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ และการจัดการเรียนรู้เพื่อสนอง
		 ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย
2. เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการเลือกใช้รปู แบบการสอน วิธกี ารสอน และเทคนิค
		 การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาติของวิชาภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ และจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
		 ส�ำคัญ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อให้มีทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
5. เพื่อให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
		 เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
6. เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสามารถน�ำผลการประเมินไปพัฒนา
		 การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
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7. เพื่อให้สามารถแนะน�ำผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนในวิชาภาษาอังกฤษได้อย่าง
		 เหมาะสม
ค�ำอธิบายชุดวิชา
จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียนการสอน
การเรียนแบบเรียนรวม และรอบรู้ด้านเนื้อหาและวิธีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใช้รูปแบบการสอน
วิธสี อน และเทคนิคการสอนทีห่ ลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาติของวิชาภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัยเพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู้ และ
การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนือ้ หาและวิธกี ารจัดการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนเข้าใจ
เนื้อหาวิชาเชิงลึกและบูรณาการโดยใช้บริบทเป็นฐาน ด้วยกลยุทธวิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้และ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ การปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลทางภาษาอังกฤษ การน�ำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน การแนะน�ำ
ช่วยเหลือผู้เรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

20513 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
(6 หน่วยกิต)
ศาสนา และวัฒนธรรม
Learning Management in the Learning Area of Social Studies, Religion
and Culture
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน
		 ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ และการจัดการเรียนรู้เพื่อสนอง
		 ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของ
		 การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิค
		 การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และธรรมชาติของสังคมศึกษา
3. เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนรู้และจัดท�ำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อให้มีทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา
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5. เพื่อให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
		 เหมาะสมกับบทเรียน
6. เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสามารถน�ำผลการประเมินไปพัฒนา
		 การเรียนการสอนสังคมศึกษา
7. เพื่อให้สามารถแนะน�ำผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
ค�ำอธิบายชุดวิชา
จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียนการสอน
การเรียนแบบเรียนรวม และรอบรู้ด้านเนื้อหาและวิธีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใช้รูปแบบการสอน
วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และธรรมชาติของสังคมศึกษา
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย เพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู้ และการ
จัดท�ำแผนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริม
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาสาระ และพัฒนาทักษะ เจตคติและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ด้วยวิธสี อนทีห่ ลากหลายเพือ่ ส่งเสริมทักษะการคิดขัน้ สูง การใช้และผลิตสือ่ การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมเพือ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งน�ำผลการประเมินมาจัดจ�ำแนกระดับความรู้ของผู้เรียนและ
พัฒนาการเรียนการสอน การแนะน�ำช่วยเหลือผู้เรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียน

20514 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
และเทคโนโลยี
Learning Management in the Learning Area of Science and Technology
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน
		 ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูแ้ บบต่างๆ และการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สนองความ
		 แตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้
		 ของแต่ละบุคคล และการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิค
		 การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
3. เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนรู้และจัดท�ำแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
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4. เพื่อให้มีทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์
5. เพื่อให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
		 เหมาะสมกับบทเรียน
6. เพือ่ ให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ ละสามารถน�ำผลการประเมินไปพัฒนาการเรียน
		
การสอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์
7. เพือ่ ให้สามารถแนะน�ำช่วยเหลือผูเ้ รียนและบริหารจัดการชัน้ เรียนในสาระวิชาวิทยาศาสตร์
		 ได้อย่างเหมาะสม
ค�ำอธิบายชุดวิชา
จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียนการสอน
การเรียนแบบเรียนรวม และรอบรู้ด้านเนื้อหาและวิธีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใช้รูปแบบการสอน
วิธสี อน และเทคนิคการสอนทีห่ ลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนรู้ เพือ่ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัยเพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู้ และ
การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนือ้ หาและวิธกี ารจัดการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนเข้าใจ
เนือ้ หาวิชาเชิงลึกและบูรณาการโดยใช้บริบทเป็นฐาน ด้วยกลยุทธวิธสี อนทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับสาระ
วิชาวิทยาศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมทักษะการคิดขัน้ สูง การคิดแก้ปญั หาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การใช้และผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ใน
สถานศึ ก ษา การปฏิ บั ติ การสอนตามแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้
การน�ำผลการประเมินมาจัดจ�ำแนกระดับความรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน การแนะน�ำ
ช่วยเหลือผู้เรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียน

20515 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Learning Management in the Learning Area of Mathematics

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน
		 ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ และการจัดการเรียนรู้เพื่อสนอง
		 ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของ
		 การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล และการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิค
		 การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาติของคณิตศาสตร์

209
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

3. เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนรู้และจัดท�ำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อให้มีทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. เพื่อให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
		 เหมาะสมกับบทเรียน
6. เพือ่ ให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ ละสามารถน�ำผลการประเมินไปพัฒนาการเรียน
		 การสอนคณิตศาสตร์
7. เพื่อให้สามารถแนะน�ำช่วยเหลือผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
ค�ำอธิบายชุดวิชา
จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียนการสอน
การเรียนแบบเรียนรวม และรอบรู้ด้านเนื้อหาและวิธีการสอนแบบต่างๆ การเลือกใช้รูปแบบการสอน
วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และธรรมชาติของคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย เพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู้ และ
การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการโดยใช้บริบทเป็นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระ พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยวิธีสอนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
ขั้นสูง การใช้และผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ในสถานศึกษา การปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้ง
น�ำผลการประเมินมาจัดจ�ำแนกระดับความรูข้ องผูเ้ รียนและพัฒนาการเรียนการสอน การแนะน�ำช่วยเหลือ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียน

20516 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Learning Management in the Learning Area of Occupations

(6 หน่วยกิต)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน
		 ระบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ และการจัดการเรียนรู้เพื่อสนอง
		 ความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัย
2. เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการเลือกใช้รปู แบบการสอน วิธกี ารสอน และเทคนิค
		 การสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาติของวิชาการงานอาชีพ
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3. เพื่อให้สามารถออกแบบการเรียนรู้และจัดท�ำแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
		 ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21
4. เพื่อให้มีทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5. เพื่อให้สามารถผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
		 เหมาะสมกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
6. เพือ่ ให้สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสามารถน�ำผลการประเมินไปพัฒนาการเรียน
		
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
7. เพื่อให้สามารถแนะน�ำผู้เรียนและบริหารจัดการชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
		 อาชีพได้อย่างเหมาะสม
ค�ำอธิบายชุดวิชา
จิตวิทยาการเรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ระบบการเรียนการสอน
การเรียนแบบเรียนรวม รอบรูด้ า้ นเนือ้ หาและวิธกี ารสอนแบบต่างๆ การเลือกใช้รปู แบบการสอน วิธสี อน
และเทคนิคการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสถานการณ์และธรรมชาติของวิชาการงานอาชีพ
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและเหมาะสมกับวัยเพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการเรียนรู้ และ
การจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ทักษะที่จ�ำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบท
เป็นฐาน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจเนือ้ หาสาระ พัฒนาทักษะ เจตคติและคุณลักษณะทีพ่ งึ่ ประสงค์ ด้วยวิธสี อน
ที่หลากหลายเหมาะสมกับวิชาการงานอาชีพ รวมถึงส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง การใช้และผลิตสื่อ
การเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การงานอาชีพ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
การปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การน�ำผลการประเมิน
มาพัฒนาการเรียนการสอน การแนะน�ำช่วยเหลือผูเ้ รียน และการบริหารจัดการชัน้ เรียนส�ำหรับจัดการเรียน
การสอนการงานอาชีพ
20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(8 หน่วยกิต)    
Teacher Profession Practicum
วัตถุประสงค์
จุดประสงค์ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน จุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจุดประสงค์ของการ
สัมมนาเข้มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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ค�ำอธิบายชุดวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน การปฏิบัติ
การสอนในโรงเรียน 1 การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 2 การสัมมนาเข้มประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อสร้างเสริมความเป็นครูมืออาชีพ
20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน (6 หน่วยกิต)
Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสภาพงานครู คุณลักษณะ จรรยาบรรณและมาตรฐาน
		 วิชาชีพครู รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการชั้นเรียน มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
		 มีภาวะผู้น�ำ การจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูท้ างวิชาชีพครูมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั กิ ารจัดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
		 การวางแผนการด�ำเนินงานและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
4. เพื่อให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิด
		 ตามแนวพุทธธรรม
5. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการบริหารจัดการ มนุษยสัมพันธ์ การท�ำงานเป็นทีม
		 ในการจัดการเรียนการสอน
6. เพือ่ ให้มจี ติ วิญญาณความเป็นครู มีคณุ ลักษณะความเป็นครู ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม
		 จรรยาบรรณของวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต
7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสาธารณะ และเสียสละให้สังคม
ค�ำอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิชาชีพครูและการบริหารจัดการ ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสังคม ผู้เรียน และสภาพงานครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะของครูที่ดี การมีจิตวิญญาณความเป็นครู การบริหารจัดการ
การจัดการชัน้ เรียน ภาวะผูน้ ำ� มนุษย์สมั พันธ์ในองค์กร การท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ การสือ่ สารภายในองค์กร
การเสริมสร้างความตระหนักในคุณธรรม หลักธรรมาภิบาลและความซือ่ สัตย์สจุ ริต จริยธรรมของวิชาชีพ
ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก�ำหนด มาตรฐานวิชาชีพครูและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส�ำนึกสาธารณะและเสียสละ
ให้สงั คม การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดตามแนวพุทธธรรม การวางแผน
การด�ำเนินงาน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ทักษะการค้นหาความรู้ การจัดการ
ความรู้ การเป็นผู้น�ำทางวิชาการ

212
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอก
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์
ใช้ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์ (บริหารการศึกษา)
ทฤษฎีการวัดทางจิตในการประเมิน
ทางการศึกษาขนาดใหญ่
แนวคิดทฤษฎีทางเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาขั้นสูง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และการสอน
ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงเพื่อการวิจัยทาง
การบริหารการศึกษา
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
ทางการบริหารการศึกษา
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์
สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

Critical Analysis and Application of
23906
Theories in Educational Administration
Dissertation
22995
Dissertation (Educational Administration) 23994/23997
Psychometric Theory in Large Scale
24903
Assessment
Concept and Theories in Educational
27904
Technology and Communications
Advanced Guidance Concept and
25905
Psychological Counseling Theories
Concepts and Theories Related to
22904
Curriculum and Instruction
Selected Topics in Educational
23909
Administration
Advanced Research Methodology
20905
23907
Advanced Research Methodology
Related to Research in Educational
Administration
Intensive Seminar on Enhancement
23995/23999
of Doctoral Professional Experiences
in Educational Administration
20997
Doctoral Professional Experience
in Education
27902
Seminar on Issues Related to Educational
Technology and Communications

213
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สัมมนาประเด็นทางหลักสูตรและการสอน
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการวัด
และประเมินผลการศึกษา
สัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา

Seminar on Issues Related to Curriculum
and Instruction
Seminar on Contemporary Issues in
Guidance and Psychological
Counseling
Seminar on Contemporary Issues in
Educational Measurement and
Evaluation
Seminar on Problems and Issues Related
to Research in Educational Administration

รหัสชุดวิชา
22902
25904
24904
23908/23910

ระดับปริญญาโท
การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Educational Technology and
Communication Management
การจัดการศึกษาส�ำหรับผู้เรียนลักษณะพิเศษ Educational Management for
Special Learners
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
Provision of Learning Experiences in
Mathematics
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
Provision of Learning Experiences
in Thai Language
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Provision of Learning Experiences
in English Language
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีวศึกษา Provision of Learning Experiences in
และการงานอาชีพ
Vocational and Occupational Education
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Provision of Learning Experiences
in Sciences
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา
Provision of Learning Experiences
in Social Studies
การจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
Provision of Experiences for Preschool
Children
การจัดระบบทางการศึกษา
Systems Approach in Education

27707
22769
22753
22749
22765
22771
22761
22757
22744
27703
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การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ในองค์กร
การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
การประเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ
และองค์กร
การประเมินหลักสูตรและประกันคุณภาพ
การศึกษา
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
ระหว่างเรียน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การพัฒนาทักษะทางภาษา
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ
ส�ำหรับผู้น�ำทางการศึกษา
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอน การฝึกอบรม การพัฒนา
สื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
การวิจัยการบริหารการศึกษา
การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รหัสชุดวิชา

Guidance and Psychological Counseling
in Organizations
Management of Early Childhood Educational
Institution
Academic and Educational Resources
Administration
Evaluation of Policy, Program, Project and
Organization
Curriculum Evaluation and Educational
Qurality Assurance
Science Teacher Profession Practicum
During Class
Teacher Profession Practicum I
Teacher Profession Practicum II
Development of Guidance and Psychological
Counseling Activities and Instruments
Development of Language Skills
Skill Development and Professional
Experiences for Educational Leaders
Development of Learning Management
System
English Instructional Media Development
Instruction, Training, Media Development in
Nonformal and Informal Education

25715

Research in Educational Administration
Research in Guidance and Psychological

23721
25712

Research Methods in Educational
Measurement and Evaluation
Research in Education Technology and
Communications

24731

22742
23722
24734
24735
29708
29709
29710
25714
22747
23796
23727
22764
26710

27702
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รหัสชุดวิชา

Research for Nonformal and Informal
Education Development
Research in Curriculum and Instruction
Independent Study (Guidance and
Psychological Counseling)
Independent Study (Educational
Measurement and Evaluation)
Independent Study (Nonformal and
Informal Education)
Independent Study (Educational Technology
and Communication)
Independent Study (Educational Administration)
Independent Study (Science Education)
Independent Study (Curriculum and Instruction)
Seminar in Guidance and Psychological
Counseling
Applied Mathematics
Mathematics for Teacher
Biology and Chemistry for Teachers
Applied Psychometric Theories for
Educational and Psychological
Measurement
ทฤษฎีการวัดและประเมินผลการศึกษา และ
Theories of Educational Measurement and
การประเมินโครงการ
Evaluation, and Program Evaluation
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา Theories and Practices in Educational
Administration
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ
Educational Technology and Communication
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
in Human Resource Development
เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม Instructional Technology and Communication
and Training
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนา
Educational Policies, Planning and Quality
คุณภาพการศึกษา
Development
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น�ำ Innovation in Educational Administration and
Leadership

26708

การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การแนะแนวและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บริหารการศึกษา)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (หลักสูตรและการสอน)
การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ส�ำหรับครู
ชีววิทยาและเคมีส�ำหรับครู
ทฤษฎีการวัดทางจิตประยุกต์เพื่อการวัด
ทางการศึกษาและจิตวิทยา

21701
25794
24794
26794
27794
23787
29797
20794
25713
22751
22752
22759
24736
24732
23720
27705
27706
23723
23728
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รหัสชุดวิชา

แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษา Concepts of Guidance and Theories in
เชิงจิตวิทยา
Psychological Counseling
บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Contexts of English Language Instruction
ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน Graduate Experiences in Curriculum and
Instruction
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว Graduate Professional Experience in
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Guidance and Psychological Counseling
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการวัดและ
Graduate Professional Experience in
ประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการศึกษา
Graduate Professional Experience in
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
Nonformal and Informal Education
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตเทคโนโลยี
Graduate Professional Experience in
และสื่อสารการศึกษา
Educational Technology and
Communications
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต
Graduate Professional Experience in
วิทยาศาสตร์ศึกษา
Science Education
ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ
Philosophy and Principle of Nonformal
และการศึกษาตามอัธยาศัย
and Informal Education
ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ส�ำหรับครู
Physics and Astronomy for Teachers
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อ
Information Systems and Technologies
การบริหารศึกษา
for Educational Administration
โลกาภิวัตน์ศึกษา
Globalization Studies
วรรณกรรมท้องถิ่น
Folk Literature
วิทยานิพนธ์ (การแนะแนวและการปรึกษา
Thesis (Guidance and Psychological
เชิงจิตวิทยา)
Counseling)
วิทยานิพนธ์ (การวัดและประเมินผลการศึกษา) Thesis (Educational Measurement and
Evaluation)
วิทยานิพนธ์ (การศึกษานอกระบบและ
Thesis (Nonformal and Informal Education)
การศึกษาตามอัธยาศัย)
วิทยานิพนธ์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) Thesis (Education Technology and
Communication)
วิทยานิพนธ์ (บริหารการศึกษา)
Thesis (Educational Administration)
วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
Thesis (Science Education)
วิทยานิพนธ์ (หลักสูตรและการสอน)
Thesis (Curriculum and Instruction)

25711
22763
20796
25796
24793
26796
27796
29799
26707
22760
23729
22755
22748
25795
24795
26795
27795
23788
29798
20795
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สภาพแวดล้อม นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา
สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยศึกษา
สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
สัมมนาหลักสูตรและการสอน
สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนคณิตศาสตร์
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาไทย
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนภาษาอังกฤษ
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนสังคมศึกษา
สารัตถะและวิทยวิธีทางการสอนอาชีวศึกษา
และการงานอาชีพ
สารัตถะวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Environment, Innovation, Media and
Technology for Preschool Children
Development
Seminars on Nonformal and Informal
Education Management
Seminar in Educational Measurement
and Evaluation
Research Seminars in Nonformal and
Informal Education
Seminar in Educational Technology and
Communications
Seminars on Current Problems and Issues
in Nonformal and Informal Education
Seminar in Curriculum and Learning
Management in Early Childhood Education
Seminar in Science Curriculum and
Instruction
Seminar in Curriculum and Instruction
Contemporary Information in Social Sciences
Foundations and Methodologies of
Mathematics Instruction
Foundations and Methodologies of
Thai Language Instruction
Foundations and Methodologies of
English Language Instruction
Foundations and Methodologies of
Social Studies Instruction
Foundations and Methodologies of Vocational
and Occupational Education
Foundations, Methodologies of Science
Education
Media, Innovation, and Measurement and
Evaluation in Science Learning

รหัสชุดวิชา
22772
26709
24733
26712
27704
26711
22741
29701
22745
22756
22750
22746
22762
22754
22770
29703
29704
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เพื่อการศึกษา
หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา

รหัสชุดวิชา

Electronic and Tele-communication Media
in Education
Principles and Theories of Education for
Science Teaching Profession
Principles and Concepts in Early Childhood
Education

27708

การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Evaluation and Research for Instruction
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Teacher Profession Practicum
การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน Curriculum Development and
Instructional Media
ความเป็นครู
Teachership
ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต
Graduate Diploma Professional Experience
หลักสูตรและการสอน
in Curriculum and Instruction
พื้นฐานวิชาชีพครู
Foundation of Teaching Profession
วิทยาการการจัดการเรียนรู้
Learning Management Science
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ Learning Management in the Learning Area
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
of Foreign Languages (English)
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ Learning Management in the Learning Area
การงานอาชีพ
of Occupations
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ Learning Management in the Learning Area
คณิตศาสตร์
of Mathematics
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ Learning Management in the Learning Area
ภาษาไทย
of Thai Language
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ Learning Management in the Learning Area
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
of Social Studies, Religion and Culture
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ Learning Management in the Learning Area
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
of Science and Technology
Learning Management in Early Childhood
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
Education

20508
20596
20506

29702
22740

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

20509
20597
20505
20507
20512
20516
20515
20511
20513
20514
20510

ไปปาก
เกร็ด

ไป จ.น

ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์

ี
นทบุร

ไป จ.ปทุมธานี

ม.

4.5 ก
ย์
พาณิช
ธ.ไทย

มสธ.

วัดผาสุกมณีจักร

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท  แสนสา
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์

5 กม.

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

สี่แยกหลักสี่

1. รถโดยสารประจำ�ทาง

- ผ่านถนนติวานนท์
33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
- ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
รถธรรมดา 52 150 166 356 1053 (นนทบุรี - วัดสาลีโขภิตาราม)
รถปรับอากาศ 150 166 356

ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ปากเกร็ด - มีนบุรี
ปากเกร็ด - จตุจักร
ปากเกร็ด - ราม 1
ปากเกร็ด - สีลม
ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
เมืองทอง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์  มีแจ้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์
นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

ไปดอนเมือง

สายรถที่ผ่าน

		
2. รถตู้โดยสาร

ที่ปรึกษา

วัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

ถ.แจ้ง

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

ผู้รวบรวมและจัดทำ�

นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล
นางสาววีระวรรณ์  เพ็งศรี

ออกแบบปก

หน่วยศิลปะ สำ�นักพิมพ์

จัดทำ�โดย

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำ�นักวิชาการ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2564

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.

แหล่งการศึกษาตลอดชีวิต ไร้ขีดจำ�กัด

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2564

ฝพส.สว.971

