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หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

20905 ระเบยีบวธิวีจิยัข ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Research Methodology 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกับระเบยีบวธิวีจิัยขัน้สงู   

 2. มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ และเชงิปรมิาณขัน้สงูได ้

 3. สามารถน าความรูใ้นระเบยีบวธิวีจัิยขัน้สงูไปประยกุตใ์ชใ้นการวจัิยทางศกึษาศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระเบยีบวธิขีัน้สงูและกระบวนการวจัิยทางการศกึษา มุ่งเนน้การวจัิยทีม่คีวามเป็น สหวทิยาการ การวจัิย

แบบผสมระหวา่งการวจัิยเชงิปรมิาณและการวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงินโยบาย การออกแบบการวจัิยเชงิทดลองเพื่อ

ศกึษาอทิธพิลปฏสิมัพันธ ์การวจัิยศกึษาความสมัพันธเ์ชงิสาเหต ุการวจัิยระยะยาว การวจัิยเชงิประเมนิ การวจัิยเชงิ

อนาคต การวเิคราะหเ์นื้อหาเพือ่การวจิัย การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคณุภาพ การวเิคราะหต์ัวแปรพหุนาม การเลอืกใช ้

สถติขิัน้สงูเพือ่การวจัิย การสงัเคราะหง์านวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และการประเมนิคณุภาพงานวจัิย 

20997 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติศกึษาศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experience in Education 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถพัฒนาบคุลกิภาพ ทกัษะความเป็นผูน้ าและความสามารถในการแกปั้ญหา 

 2. สามารถเสรมิสรา้งความมมีนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างาน 

 3. มคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของวชิาชพี 

 4. สามารถพัฒนาความคดิในเชงิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์การวางแผนตามหลกัวชิาการ 

 5. สามารถพัฒนาทกัษะการบรูณาการทฤษฎคีวามรูท้างวชิาการเพือ่พัฒนาวชิาชพีและเป็นผูน้ าทาง

วชิาการและวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วสิยัทัศน์ของนักการศกึษา การวเิคราะหแ์ละจัดการระบบการศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพที่

เหมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตี่อวชิาชพี การส่งเสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพี การสรา้งเสรมิมนุษยสัมพันธ ์ 

การพัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางวชิาชพี รวมทัง้การสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีศกึษาศาสตร ์
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22745  สมัมนาหลกัสตูรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

  Seminar in Curriculum and Instruction  

  วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. วเิคราะห์ สังเคราะห์ทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการสอนและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร  

เพือ่ออกแบบหลกัสตูรและกจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2. บูรณาการความรูท้ี่เป็นสากลเขา้กับนวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการพัฒนา

 หลกัสตูร การน าไปใช ้ประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร 

  3. ประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาวชิาชพีของตนเอง

 อยา่งตอ่เนือ่ง 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

  ทฤษฎหีลักสตูรและทฤษฎกีารสอน พื้นฐานและปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการพัฒนาหลักสตูรและการเรยีน

การสอน  การออกแบบหลักสตูร กระบวนการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน การท าหลักสตูรสถานศกึษา นวัตกรรม

และเทคโนโลยทีีน่ ามาใชใ้นการพัฒนาผูเ้รียนและพัฒนาสถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ การน าหลักสตูรไปใช ้

การประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร การบรูณาการความรูท้ีเ่ป็นสากลกบันวตักรรม เทคโนโลย ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

กระบวนการสมัมนาทางวชิาการเกีย่วกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโนม้ของการพัฒนาหลักสตูรและ

การเรยีนการสอน การพัฒนาภาวะผูน้ า และเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีน่ าไปสูค่ณุภาพการศกึษา 

22902 สมัมนาประเด็นทางหลกัสตูรและการสอน    (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Issues Related to Curriculum and Instruction   

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกับภาพรวมสาระทางหลักสตูรและการสอน 

 2. มคีวามรูเ้กีย่วกับประเด็นเนื้อหาสาระทีส่ าคัญและจ าเป็นทางหลกัสตูรและการสอน 

 3. สามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางหลักสตูรและการสอนได ้

 4. สามารถประยกุตอ์งคค์วามรูแ้นวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทางหลกัสตูรและการสอนไปใชใ้นการจัด

การศกึษาได ้ 

 5. ประมวลปัญหาทีส่อดคลอ้งกับแนวคดิทฤษฎแีละหลักการทางหลกัสตูรและการสอน  

 6. ก าหนดประเด็นทางหลักสตูรและการสอน  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภาพรวมสาระทางหลักสูตรและการสอน ลักษณะของประเด็นเนื้อหาสาระทางหลักสตูรและการสอน 

หลักการและกระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นทางหลักสตูรและการสอน แนวทางการประยุกตแ์ละพัฒนาทฤษฎแีละ

หลกัการทางหลกัสตูรและการสอน 

22904 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรและการสอน (6 หนว่ยกติ) 

 Concepts and Theories Related to Curriculum and Instruction 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหลักสตูรและการสอน 

 2. สามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการมาวเิคราะห ์สงัเคราะหง์านหลกัสตูรและการสอน 

 3. สามารถประยุกตแ์นวคดิและทฤษฎใีหเ้หมาะสมกับแนวทางการปฎริูปการศกึษาทีเ่นน้การวเิคราะห ์

สงัเคราะหภ์าพรวมในการจัดหลกัสตูรและการสอนทัง้ระดบัชาต ิภมูภิาค และทอ้งถิน่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับหลักสตูรและการสอน ความเป็นมาและพัฒนาการของแนวคดิทฤษฎี

ทางหลักสูตรและการสอนทีส่ าคัญ การวเิคราะห์ปรัชญา แนวคดิ และพื้นฐานทางเศรษฐกจิ สังคมทีม่ีผลต่อการ

พัฒนามนุษยท์ุกดา้น การเชือ่มโยงหลักการทางการศกึษา ทางหลักสตูรและการสอนทัง้ทีเ่ป็นฐานคดิสากลและ

ฐานคดิวถิไีทย การวพิากษ์ แนวโนม้และท านาย ภาพระบบของการจัดการศกึษา หลักสตูรและการสอนไทยและสากล 

เนน้การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหภ์าพรวมของการจัดการศกึษา หลกัสตูรและการสอนของประเทศ 

22995 ดษุฎนีพินธ ์ (36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถศกึษาคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะห์วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้งกับปัญหาการวจิัยเพื่อก าหนด

กรอบแนวคดิการวจิัยและจัดท าโครงการวจิัยดษุฎนีพินธไ์ด ้

 2. ออกแบบและด าเนนิการพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิัยได ้

 3. ออกแบบด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มูลการวจิัยได ้

 4. จัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลงานวจิัยได ้

 5. มคีณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจัิย การศกึษาคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

เพื่อก าหนดกรอบแนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจิัย การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบ

การวดัตวัแปรและการพัฒนาเครือ่งมอื การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท าแนวคดิโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์

การสรา้งเครื่องมอืวจิัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การเสนอผลการ

วเิคราะหข์อ้มูล การสรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ และการเสนอบทความวจิัยเพือ่เผยแพร่ การเขยีนเรยีบเรยีง

และน าเสนอรายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ รวมทัง้การมีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการวจิัย 

24732 ทฤษฎกีารวดัและประเมนิผลการศกึษา และการประเมนิโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Theories of Educational Measurement and Evaluation, and Program Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์ใชใ้นการวัดและ 

 การประเมนิผลการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารวดัแบบดัง้เดมิและทฤษฎกีารวัดขัน้สงู 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับมโนทัศนข์องความเทีย่ง ความตรง ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน

 ของการวดั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานการประเมนิทางการศกึษาและจติวทิยา 

 5. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดและประเมนิในชัน้เรียน และ 

 ใชผ้ลการประเมนิเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษาได ้

 6. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการและการประเมนิผลโครงการทางการศกึษา 

 7. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการประเมนิโครงการ โมเดลการประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ 

 ตวับง่ชีแ้ละเกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิ 

 8. เพือ่ใหส้ามารถออกแบบ วางแผนประเมนิ ด าเนนิการประเมนิ และเขยีนรายงานการประเมนิงานหรอืโครงการ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและแนวคดิของการวดัและการประเมนิผลการศกึษา ทฤษฎกีารวัดแบบดัง้เดมิ ทฤษฎกีารวัดขัน้สงู 

การประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีารวัดแบบดัง้เดมิและทฤษฎกีารวดัขัน้สงู ความหมายของความเทีย่ง ความตรง ความคลาด

เคลือ่นมาตรฐานของการวัด การพัฒนาเครือ่งมอืประเมนิ มาตรฐานการทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา การ

ทดสอบแบบองิกลุ่มและองิเกณฑ ์การประเมนิที่องิมาตรฐาน การประเมนิทางการศกึษาระดับชาตแิละนานาชาต ิ

การประเมนิในชัน้เรยีน การประเมนิเพือ่การเรยีนรู ้การประเมนิความกา้วหนา้ การประเมนิแบบสรุปรวม การประเมนิ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิความหมายของโครงการและการประเมนิโครงการ องคค์วามพื้นฐานส าหรับการประเมนิ

โครงการ ทฤษฎกีารประเมนิโครงการและโมเดลการประเมนิโครงการ การพัฒนาตัวบง่ชีแ้ละเกณฑใ์นการประเมนิ 

การก าหนดเกณฑ์การตัดสนิผลการประเมนิ การวางแผนและออกแบบประเมนิ การด าเนินการประเมนิ การเขยีน

รายงานการประเมนิ 

24903 ทฤษฎกีารวดัทางจติในการประเมนิทางการศกึษาขนาดใหญ ่ (6 หนว่ยกติ) 

 Psychometric Theory in Large Scale Assessment 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิขนาดใหญท่ัง้ในและตา่งประเทศ 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎกีารวดัทางจติทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิขนาดใหญ ่

 3. สามารถใชโ้ปรแกรมวเิคราะหข์อ้มูล  และแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกับการวัดทางจติในการ 

ประเมนิทางการศกึษาขนาดใหญ ่

 4. สามารถออกแบบการวัดและประเมนิขนาดใหญ่ได ้

 5. น าความรูเ้กีย่วกบัการประเมนิขนาดใหญไ่ปใชป้ระเมนิและพัฒนาคณุภาพการศกึษา  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ การออกแบบการประเมินทาง

การศกึษาขนาดใหญ่ ทฤษฎทีางจติวทิยาทีใ่ชใ้นการประเมนิทางการศกึษาขนาดใหญ่ การพัฒนาและตรวจสอบ

เครือ่งมอืประเมนิทางการศกึษาในการประเมนิขนาดใหญ ่การสรา้งมาตรคะแนน การปรับเทยีบคะแนน  

การตรวจสอบการท าหนา้ที่ต่างกันของขอ้สอบ  การรายงานผลการประเมินทางการศึกษา การใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎกีารวดัทางจติในการประเมนิขนาดใหญ ่วธิกีารทางสถติสิ าหรับ 

การวเิคราะห์และรายงานผลการประเมนิทางการศกึษา การน าผลการประเมนิไปใชป้ระเมนิและพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

24904 สมัมนาประเด็นรว่มสมยัทางการวดัและประเมนิผลการศกึษา                           (6 หนว่ยกติ) 

         Seminar on Contemporary Issues in Educational Measurement and Evaluation 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเด็นร่วมสมัยทางการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเด็นเนือ้หาร่วมสมัยเกีย่วกบัการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

 3. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางการวดัและประเมนิการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สาระความรูร้่วมสมัยทางการวดัและประเมนิผลการศกึษา ประเด็นเนือ้หาสาระทางการวดัและประเมนิผล

การศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการ

ประยกุตใ์ชค้วามรูร้่วมสมัยในการออกแบบทางการวัดและประเมนิผลการศกึษา 
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25714 การพฒันาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวทิยาไป

ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไปประยุกตใ์ช ้

ในการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการเบือ้งตน้และแนวคดิในการพัฒนาเครื่องมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานดา้นการศกึษา เครื่องมือมาตรฐานดา้นอาชพี เครื่องมือ

มาตรฐานดา้นสว่นตัวและสงัคม เครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีส่ามารถสรา้งขึน้ใชไ้ดเ้อง

และหลักการสรา้ง การพัฒนากจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา กจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  

ดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี และดา้นสว่นตวัและสงัคม นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การพัฒนาเครือ่งมอืและกจิกรรม

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การหาประสทิธภิาพ การประเมนิคณุภาพ วธิกีารใชแ้ละการรายงานผลการใช ้

เครือ่งมอืและกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาทีไ่ดพั้ฒนาขึน้ 

25904 สมัมนาประเด็นรว่มสมยัทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Contemporary Issues in Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวพิากษ์เกีย่วกับประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยา 

 2. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวพิากษ์เกีย่วกบัประเด็นสาระทีเ่กีย่วขอ้งจ าเป็นในการแนะแนวและ

การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 3. สามารถน าผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหไ์ปก าหนดแนวคดิ ประเด็นร่วมสมัยเพือ่การวจัิยทางการแนะ

แนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 สาระความรูแ้ละงานวจัิยร่วมสมัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา ลักษณะของประเด็น

เนื้อหาสาระทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา หลักการ แนวคดิ ทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยา ทฤษฎี

การปรกึษาครอบครัว การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และการประยุกตใ์ชค้วามรูท้างการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

25905 แนวคดิทางการแนะแนวและทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยาข ัน้สงู  (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Guidance Concept and Psychological Counseling Theories  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประมวลความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิส าคัญทางการแนะแนว 

 2. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประมวลความรูเ้กีย่วกับแนวคดิส าคญัของทฤษฎกีารปรกึษาเชงิจติวทิยา 

และทฤษฎกีารปรกึษาครอบครัว 

 3. สามารถวางแผนเพื่อพัฒนารูปแบบการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาเป็นรายบคุคล เป็นกลุม่ 

และครอบครัว 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สาระส าคัญเกีย่วกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาขัน้สูง หลักการแนะแนวและทฤษฎีการ

ปรกึษากลุม่เนน้อารมณ์และความรูส้กึ ทฤษฎกีารปรกึษากลุ่มเนน้ความคดิและเหตผุล ทฤษฎกีารปรกึษากลุ่มเนน้

พฤตกิรรม ทฤษฎกีารปรกึษาครอบครัว การปรกึษาเป็นรายบคุคล การปรกึษาเป็นกลุม่ และการพัฒนารูปแบบการ

ปรกึษาเชงิจติวทิยาขัน้สงู 

27902 สมัมนาประเด็นทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Issues Related to Educational  

 Technology and Communications       

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์กีย่วกับขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในสภาพปัจจุบนั 

และในอนาคต 

 2. สามารถสรา้งความรูท้ีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหท์างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 3. สามารถเลอืกสรรเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้หเ้หมาะกบัการศกึษาไทย 

4. สามารถก าหนดแนวทางการวจัิยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

ค าอธบิายชุดวชิา  

 วเิคราะห์ขอบข่ายทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา ดา้นการจัดระบบและออกแบบระบบทาง

การศกึษา พฤตกิรรมทางการศกึษา วธิกีารทางการศกึษา สือ่สารทางการศกึษา สภาพแวดลอ้มทางการศกึษา การ

จัดการทางการศกึษา และการประเมนิทางการศกึษาทีน่ ามาใชใ้นการจัดการศกึษาในระบบโรงเรยีน นอกโรงเรยีน 

และอัธยาศัย ในสภาวะปัจจุบันและอนาคตองิหลักการแนวคดิ ทฤษฎีทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาและ

ทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกับทางเทคโนโลยกีารศกึษา เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรูท้างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาน ามาสู่

ประเด็นของการวจิัย 

27904 แนวคดิทฤษฎทีางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  (36 หนว่ยกติ) 

 Concept and Theories in Educational Technology and Communications  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถวเิคราะหแ์ละเลอืกสรรทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา หรอืทฤษฎ ี

  ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาได ้

 2. สามารถสงัเคราะหท์ฤษฎเีขา้ดว้ยกนัเพือ่สรา้งผลงานตามทฤษฎใีหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม ่

 3. สามารถประยกุตท์ฤษฎทีีไ่ดม้าใชท้างการศกึษาในรูปของงานวจัิยได ้

 4. มคีณุธรรมและจรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีในการน าแนวคดิและทฤษฎมีาใชใ้นการวจัิยทางเทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาดว้ยการสั่งสม

ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา เลอืกสรรทฤษฎทีีเ่หมาะสมกับเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

การเชือ่มโยงทฤษฎหีลายทฤษฎเีขา้ดว้ยกนัโดยการหาแนวทาง เพือ่สรา้งผลงานจากทฤษฎ ีการประยุกตท์ฤษฎนัีน้

มาใชท้างการศกึษาตลอดจนเผยแพร่ทฤษฎนัีน้จนเป็นทีย่อมรับ 
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