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คำำานำำา

มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชได้้จััด้การเรียนการสุอนระด้ับบัณฑิิตศึึกษาในระบบ 

การศึกึษาทางไกลั ตั�งแตปี่ีการศึกึษา 2536 โด้ยใชวิ้ิธกีารที�แตกตา่งจัากการจััด้การเรยีนการสุอนในระด้บั 

บัณฑิิตศึึกษาทั�วิไปี ปีัจัจัุบันการจััด้การศึึกษาระดั้บบัณฑิิตศึึกษาในระบบทางไกลัได้้รับการยอมรับว่ิา  

เปี็นระบบที�สุามารถพััฒนาศึักยภาพัแลัะเปีิด้โอกาสุให้บุคลัากรปีระจัำาการได้้ศึึกษาควิามร้้เพิั�มเติมได้้ 

อย่างมีปีระสุิทธิภาพั ปีระหยัด้ แลัะสุะด้วิก การศึึกษาระด้ับบัณฑิิตศึึกษาในระบบการศึึกษาทางไกลั 

จัึงเปี็นอีกทางเลัือกหนึ�งในการพััฒนาบุคลัากรทางการศึึกษาได้้อย่างมีคุณภาพั

สุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์ เปีิด้สุอนหลัักสุ้ตรบัณฑิิตศึึกษา 3 ระด้ับ คือ ระด้ับปีริญญาเอก เปีิด้สุอน  

5 หลัักสุ้ตร คือ หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต 

แขนงวิิชาบริหารการศึึกษา หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา  

หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา แลัะหลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต 

แขนงวิิชาเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา ระด้ับปีริญญาโท เปีิด้สุอน 6 หลัักสุ้ตร คือ หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตร 

มหาบัณฑิิต แขนงวิิชาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต แขนงวิิชาบริหารการศึึกษา 

หลักัสุต้รศึกึษาศึาสุตรมหาบณัฑิติ แขนงวิชิาการวิดั้แลัะปีระเมนิผลัการศึกึษา หลักัสุต้รศึกึษาศึาสุตรมหาบณัฑิติ 

แขนงวิิชาการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจิัตวิิทยา หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลัยี

แลัะสุื�อสุารการศึึกษา แลัะหลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต วิิชาเอกวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา แลัะระด้ับ

ปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิต เปีิด้สุอน 1 หลัักสุ้ตร คือ หลัักสุ้ตรปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิต แขนงวิิชาหลัักสุ้ตรแลัะ 

การสุอน ซึ่ึ�งหลักัสุต้รด้งักลัา่วิ สุาขาวิชิาศึกึษาศึาสุตร์ได้เ้ชญิผ้ท้รงคณุวิฒุทัิ�งภายในแลัะภายนอกมหาวิทิยาลัยั

มาร่วิมด้ำาเนินการอันทำาให้การพััฒนาหรือปีรับปีรุงหลัักสุ้ตรต่างๆ นี�สุำาเร็จัลัุลั่วิงด้้วิยด้ี

จังึหวิงัเปีน็อยา่งยิ�งวิา่ หลักัสุต้รระด้บับณัฑิติศึกึษาของสุาขาวิิชาศึกึษาศึาสุตรจ์ัะสุามารถสุนอง

ควิามตอ้งการของปีระเทศึชาต ิแลัะผ้ที้�ตอ้งการเพัิ�มพ้ันวิิทยฐานะแลัะแสุวิงหาควิามกา้วิหนา้ทางวิิชาการ

ในวิิชาชีพั รวิมทั�งเปี็นสุ่วินหนึ�งในการพััฒนาการศึึกษาไทยต่อไปี

	 	 	 	 	 	 	 		(รองศาสตราจารย์	ดร.นิรนาท		แสนสา)

ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
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  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



ควิามรู�เก่�ยวิกับัสูาขาวิิชาศึึกษาศึาสูตร์

1.	หลักการและเหตุผล
การศึึกษาเปี็นกระบวินการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์ให้มีควิามร้้ ควิามสุามารถ เจัตคติ แลัะ 

ทกัษะ ควิามชำานาญที�เอื�อแลัะสุอด้คลัอ้งกบัควิามตอ้งการในการพััฒนาปีระเทศึ โด้ยเฉพัาะศึกึษาศึาสุตร์

ซึ่ึ�งมีสุถานภาพัเป็ีนวิชิาชีพัชั�นสุง้ จังึจัำาเป็ีนต้องมีบุคลัากรที�มคีวิามสุามารถในการจัดั้การศึกึษาทั�งในฐานะ

คร้ อาจัารย์ นักบริหาร นักวิิชาการ นักแนะแนวิ นักวิัด้ผลั แลัะนักเทคโนโลัยีการศึึกษา เพัื�อให้การ

ถ่ายทอด้เน้�อหาสุาระแลัะปีระสุบการณ์เปี็นไปีอย่างมีปีระสุิทธิภาพั ด้ังนั�น เพัื�อตอบสุนองต่อพััฒนาการ

ทางการศึึกษา ควิามต้องการของบุคลัากรปีระจัำาการในการพััฒนาควิามร้้แลัะปีระสุบการณ์ทางวิิชาชีพั

การศึึกษา สุาขาวิชิาศึกึษาศึาสุตร์ มหาวิทิยาลัยัสุโุขทยัธรรมาธริาช จังึได้เ้ปีดิ้สุอนหลักัสุต้รระด้บับณัฑิติ

ศึึกษาขึ�น

 หลัักสุ้ตรต่างๆ ของสุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์ที�เปีิด้สุอนมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชแลัะ

สุำานักงานปีลััด้กระทรวิงการอุด้มศึึกษา วิิทยาศึาสุตร์ วิิจััยแลัะนวิัตกรรม (สุปี.อวิ.) ได้้พัิจัารณาควิาม

สุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรแลั้วิ ด้ังนี�

ระดับปริญญาเอีก
หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน (หลัักสุ้ตรปีรับปีรุง พั.ศึ. 2565) 

สุปี.อวิ. ได้้พัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรแลั้วิเมื�อวิันที� 26 มีนาคม พั.ศึ. 2563

หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาบริหารการศึึกษา (หลัักสุ้ตรปีรับปีรุง พั.ศึ. 2565)  

สุภามหาวิิทยาลัยัสุโุขทัยธรรมาธริาชได้พ้ัจิัารณาอนมุติัหลักัสุต้รแล้ัวิเมื�อวินัที� 14 ตลุัาคม พั.ศึ. 2564 ปีจััจับัุน

อย้่ระหวิ่างการพัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรจัาก สุปี.อวิ.

หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา (หลัักสุ้ตรปีรับปีรุง  

พั.ศึ. 2563) สุปี.อวิ. ได้้พัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรแลั้วิเมื�อวิันที� 20 กรกฎีาคม พั.ศึ. 2563

หลักัสุต้รปีรัชญาดุ้ษฎีบัีณฑิติ แขนงวิชิาการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจิัตวิทิยา (หลักัสุต้รปีรับปีรุง 

พั.ศึ. 2564) สุปี.อวิ. ได้้พัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรแลั้วิเมื�อวิันที� 7 พัฤษภาคม พั.ศึ. 2563

หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา (หลัักสุ้ตรปีรับปีรุง  

พั.ศึ. 2564) สุปี.อวิ. ได้้พัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรแลั้วิเมื�อวิันที� 3 กันยายน พั.ศึ. 2563
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ระดับปริญญาโท
หลักัสุต้รศึกึษาศึาสุตรมหาบัณฑิติ แขนงวิชิาหลักัสุต้รแลัะการสุอน  (หลักัสุต้รปีรับปีรุง พั.ศึ. 2562) 

สุปี.อวิ. ได้้พัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรแลั้วิเมื�อวิันที� 8 พัฤษภาคม พั.ศึ. 2563 

หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต แขนงวิิชาบริหารการศึึกษา (หลัักสุ้ตรปีรับปีรุง พั.ศึ. 2565)  

สุภามหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชได้้พิัจัารณาอนุมัติหลัักสุ้ตรแล้ัวิเมื�อวิันที� 14 ตุลัาคม พั.ศึ. 2564  

ปีัจัจัุบันอย้่ระหวิ่างการพัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรจัาก สุปี.อวิ.

หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต แขนงวิิชาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา (หลัักสุ้ตรปีรับปีรุง 

พั.ศึ. 2562) สุปี.อวิ. ได้้พัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรแลั้วิเมื�อวิันที� 8 พัฤษภาคม พั.ศึ. 2563

หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต แขนงวิิชาการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา (หลัักสุ้ตร

ปีรับปีรุง พั.ศึ. 2565) สุภามหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชได้้พิัจัารณาอนุมัติหลัักสุ้ตรแลั้วิเมื�อวิันที�  

27 มกราคม พั.ศึ. 2565 ปีัจัจัุบันอย้่ระหวิ่างการพัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรจัาก สุปี.อวิ.

หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา (หลัักสุ้ตรปีรับปีรุง 

พั.ศึ. 2565) สุภามหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชได้้พัิจัารณาอนุมัติหลัักสุ้ตรแลั้วิเมื�อวิันที� 27 มกราคม  

พั.ศึ. 2565 ปีัจัจัุบันอย้่ระหวิ่างการพัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรจัาก สุปี.อวิ.

หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต วิิชาเอกวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา (หลัักสุ้ตรปีรับปีรุง พั.ศึ. 2564)  

สุภามหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชได้้พัิจัารณาอนุมัติแลั้วิเมื�อวิันที� 25 มิถุนายน พั.ศึ. 2563 ปีัจัจัุบันอย้่

ระหวิ่างการพัิจัารณาควิามสุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรจัาก สุปี.อวิ.

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลัักสุ้ตรปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิต แขนงวิิชาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน (หลัักสุ้ตรปีรับปีรุง พั.ศึ. 2563) 

สุภามหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราชได้้พัิจัารณาอนุมัติแลั้วิเมื�อวิันที� 24 กันยายน พั.ศึ. 2563 แลัะสุำานัก

มาตรฐานวิิชาชีพั สุำานักงานเลัขาธิการคุรุสุภา ให้การรับรองปีริญญาทางการศึึกษาของสุถาบันอุด้มศึึกษา 

ตามมาตรฐานวิิชาชีพัแลั้วิเมื�อวิันที� 30 พัฤศึจิักายน พั.ศึ. 2563 ปีัจัจุับันอย่้ระหวิ่างการพิัจัารณาควิาม

สุอด้คลั้องของหลัักสุ้ตรจัาก สุปี.อวิ.
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2.	 วัตถุประสงค์
2.1	 วตัถปุระสงค์ทัว่ไป		เพัื�อผลัติแลัะพัฒันาบุคลัากรทางการศึกึษาให้มีควิามร้ค้วิามสุามารถ

ในวิิชาการแลัะวิิชาชีพัชั�นสุ้ง มีควิามสุามารถในการวิิจััยแลัะนำาผลัการวิิจััยไปีใช้พััฒนาวิิชาการ วิิชาชีพั 

การด้ำารงชีวิิต การปีฏิบัติหน้าที� ตลัอด้จันการเผยแพัร่แลัะให้บริการทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพัได้้อย่าง 

มีปีระสุิทธิภาพั

2.2	 วัตถุประสงค์เฉพาะ

		 	 v	ระดับปริญญาเอีก

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มีวิัตถุปีระสุงค์

    1) เพัื�อผลัิตดุ้ษฎีีบัณฑิิตให้มีคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์ด้ังต่อไปีนี�

     (1) เปีน็นักศึกึษาที�ใฝ่เ่รยีนร้ต้ลัอด้ชีวิิต ที�มสีุมรรถนะแลัะศึกัยภาพัด้า้นการศึกึษา

ค้นควิ้า ด้้านการเปี็นผ้้นำาทางวิิชาการในสุาขาหลัักสุต้รแลัะการเรียนการสุอน ที�สุามารถพััฒนาตนเอง 

แลัะด้้านการนำาองค์ควิามร้้ไปีปีระยุกต์ใช้ เพัื�อพััฒนาแลัะแก้ไขปีัญหาในการพััฒนาบุคคลัแลัะสุังคม

     (2) เป็ีนบัณฑิิตระดั้บปีรญิญาดุ้ษฎีบัีณฑิติ ที�มอีงค์ควิามร้้ แลัะมีคณุธรรมจัริยธรรม 

เพัื�อตอบสุนองควิามตอ้งการด้า้นการพัฒันาเด้ก็ เยาวิชน แลัะบคุลัากรขององคก์รต่างๆ ในระด้บัภมิ้ภาค 

ปีระเทศึแลัะอาเซึ่ียน

     (3) เปีน็บคุลัากรที�เปีน็ผ้น้ำาในการวิิจัยัแลัะพััฒนาด้า้นจิัตพัฤตกิรรมศึาสุตร ์โด้ยใช้ 

“การวิิจััยนำาการพััฒนา” ทั�งในระด้ับภ้มิภาค ปีระเทศึแลัะท้องถิ�น

    2) เพัื�อสุรา้งองคค์วิามร้ด้้า้นการวิิจัยัแลัะพััฒนาในสุาขาหลักัสุต้รแลัะการเรยีนการสุอน 

เพัื�อการพััฒนาคุณภาพับุคคลั ปีระสุิทธิผลัขององค์กร แลัะสุังคมจัริยธรรม ที�มีควิามเปี็นสุากลั ทันสุมัย 

แลัะเหมาะสุมกับวิัฒนธรรมไทย

    3) เพัื�อเพัิ�มขีด้ควิามสุามารถของชาติในการเสุริมสุร้างแลัะพัฒันาศัึกยภาพัแลัะคุณภาพั

ของปีระชากรของไทยสุ้่ควิามพัร้อมในการเปี็นปีระชาคมอาเซึ่ียนแลัะการแข่งขันในระด้ับสุากลั

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึึกษา มีวิัตถุปีระสุงค์เพัื�อผลิัต 

ดุ้ษฎีีบัณฑิิตทางการบริหารการศึึกษาให้มีสุมรรถนะ แลัะคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์ด้ังต่อไปีนี�

    1) มีคณุธรรม จัรยิธรรมแลัะจัรรยาบรรณของผ้ป้ีระกอบวิชิาชพีัผ้บ้รหิารทางการศึกึษา 

แลัะมีเจัตคติที�ด้ีต่อวิิชาชีพับริหารการศึึกษา        

    2) มคีวิามร้ค้วิามสุามารถในการปีระยกุต์ใชท้ฤษฎีแีลัะแนวิคดิ้ทางการบรหิารการศึกึษา 

แลัะศึาสุตร์ที�เกี�ยวิข้องเพัื�อพััฒนาควิามร้้ แลัะการปีระกอบวิิชาชีพัในวิิชาชีพัการบริหารการศึึกษาได้้ 

อย่างเหมาะสุม ได้้มาตรฐานระด้ับชาติแลัะสุากลั
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    3) มีทักษะกระบวินการคิด้ วิิเคราะห์ สุังเคราะห์อย่างเปี็นระบบแลัะสุร้างสุรรค์เพัื�อ

การบริหารจััด้การการศึึกษาอย่างมีคุณภาพั

    4) มีควิามเปี็นผ้้นำาที�มีวิิสุัยทัศึน์ ควิามสุามารถวิิเคราะห์ปีัญหาแลัะสุภาพัแวิด้ลั้อม 

ในการบริหารการศึึกษา รวิมทั�งสุามารถสุื�อสุารแลัะใช้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึแลัะนวิัตกรรมการบริหาร 

การศึึกษาได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

    5) มีควิามร้ค้วิามสุามารถในการวิจิัยัเพืั�อสุรา้งองค์ควิามร้ใ้หมด่้า้นการบรหิารการศึกึษา 

ได้้อย่างกวิ้างขวิางแลัะลัึกซึ่ึ�ง

    หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ แขนงวิชาการวดัและประเมนิผลการศึกึษา มีวิตัถปุีระสุงค์

เพัื�อผลัิตดุ้ษฎีีบัณฑิิตทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษาให้มีสุมรรถนะ แลัะมีคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์

ด้ังต่อไปีนี�

    1) มีคณุธรรม จัรยิธรรมแลัะจัรรยาบรรณในวิิชาชีพัการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการศึกึษา

    2) มีควิามร้้ควิามสุามารถในการปีระยุกต์ใช้แนวิคิด้ ทฤษฎีีทางการวิัด้แลัะปีระเมิน

ผลัการศึึกษา แลัะศึาสุตร์ที�เกี�ยวิข้องเพัื�อพััฒนาควิามร้้ แลัะวิิชาชีพัการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา 

    3) มีควิามร้ค้วิามสุามารถด้า้นการวิจิัยัเพืั�อสุรา้งองคค์วิามร้ใ้หมด่้า้นการวิดั้แลัะปีระเมนิ 

ผลัการศึึกษา

    4) มีวิิสุยัทศัึน ์เปีน็ผ้น้ำาการเปีลัี�ยนแปีลัง แลัะสุามารถวิเิคราะหป์ีญัหาแลัะสุภาพัแวิด้ลัอ้ม 

ในด้้านการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา รวิมทั�งสุามารถใช้เทคโนโลัยีแลัะนวิัตกรรมการวัิด้แลัะปีระเมิน

ผลัการศึึกษาเพัื�อพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

    5) มีควิามสุามารถในการสุื�อสุารควิามร้้แลัะเผยแพัร่ควิามร้้ทางด้า้นการวัิด้แลัะปีระเมิน 

ผลัการศึึกษาทั�งภาษาไทยแลัะภาษาอังกฤษได้้

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

มวีิตัถปุีระสุงค์เพืั�อผลิัตดุ้ษฎีบัีณฑิติทางด้้านการแนะแนวิแลัะการปีรกึษาเชิงจิัตวิทิยาให้มีสุมรรถนะ แลัะ

มีคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์ด้ังต่อไปีนี�

    1) มีคุณธรรม จัริยธรรม แลัะจัรรยาบรรณในวิิชาชีพัการแนะแนวิแลัะการปีรึกษา 

เชิงจัิตวิิทยา

    2) มคีวิามร้้ควิามสุามารถในการปีระยุกต์ใช้แนวิคดิ้ทางการแนะแนวิ ทฤษฎีกีารปีรึกษา

เชงิจัติวิทิยา แลัะศึาสุตร์ที�เกี�ยวิข้องเพัื�อพัฒันาควิามร้้ แลัะวิชิาชีพัการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัติวิทิยา

ได้้อย่างเหมาะสุม
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    3) มคีวิามร้ค้วิามสุามารถด้า้นการวิจิัยัขั�นสุง้เพัื�อสุรา้งองคค์วิามร้ใ้หมด่้า้นการแนะแนวิ

แลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาได้้อย่างลัุ่มลัึก

    4) มีวิิสุัยทัศึน์ แลัะเป็ีนผ้้นำาการเปีลัี�ยนแปีลัง มีควิามสุามารถวิิเคราะห์ปีัญหาแลัะ

สุภาพัแวิด้ลัอ้มในด้า้นการแนะแนวิแลัะการปีรกึษาเชงิจัติวิทิยา รวิมทั�งสุามารถใชเ้ทคโนโลัยแีลัะนวิตักรรม

ทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

    5) มีควิามสุามารถในการสุื�อสุารควิามร้้แลัะเผยแพัร่ควิามร้้ทางด้า้นการแนะแนวิแลัะ

การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

    หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ แขนงวชิาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึึกษา มวีิตัถปุีระสุงค์

เพัื�อผลัติด้ษุฎีบัีณฑิติทางด้า้นเทคโนโลัยแีลัะสืุ�อสุารการศึึกษาให้มีสุมรรถนะ แลัะมีคณุลัักษณะที�พึังปีระสุงค์

ด้ังต่อไปีนี�

    1) มคีณุธรรม จัรยิธรรม แลัะจัรรยาบรรณในวิชิาชีพัทางเทคโนโลัยแีลัะสุื�อสุารการศึกึษา 

แลัะมีมนุษยสุัมพัันธ์ในการปีฏิบัติงานเปี็นอย่างด้ี

    2) มีควิามร้ค้วิามสุามารถในการปีระยกุต์ใชแ้นวิคดิ้ทฤษฎีทีางเทคโนโลัยแีลัะสุื�อสุาร

การศึึกษาที�เกี�ยวิข้องเพัื�อพััฒนาควิามร้้ แลัะวิิชาชีพัเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษาได้้อย่างครบถ้วิน

เหมาะสุม

    3) มีควิามร้ค้วิามสุามารถด้า้นการวิิจัยัขั�นสุง้เพืั�อสุรา้งองคค์วิามร้ใ้หมแ่ลัะสุรา้งสุรรค์

นวิัตกรรมด้้านเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษาได้้อย่างกวิ้างขวิางแลัะลัุ่มลัึก

    4) มีวิิสุัยทัศึน์ แลัะเป็ีนผ้้นำาการเปีลัี�ยนแปีลัง มีควิามสุามารถวิิเคราะห์ปีัญหาแลัะ

สุภาพัแวิด้ลั้อม รวิมทั�งสุามารถใช้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึแลัะสุื�อสุารการศึึกษาได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

    5) มีควิามสุามารถในการสุื�อสุารแลัะเผยแพัร่ควิามร้้ทางด้้านเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุาร

การศึึกษาได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

    6) มีทกัษะกระบวินการคดิ้วิเิคราะห ์แลัะสุงัเคราะหอ์ยา่งเปีน็ระบบทางด้า้นเทคโนโลัยี

แลัะสุื�อสุารการศึึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 v	ระดับปริญญาโท

   หลักสูตรศึึกษาศึาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน มีวิัตถุปีระสุงค์เพัื�อ

ผลัิตมหาบัณฑิิตให้มีคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์แลัะมีควิามสุามารถด้ังต่อไปีนี�   

   1) วิิเคราะห์ สุังเคราะห์ แนวิคิด้ หลัักการ แลัะทฤษฎีีด้้านหลัักสุ้ตรแลัะการสุอนที�เปี็น

สุากลัเพัื�อนำาไปีปีระยุกต์ใช้ในการพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนการสุอน

   2) แสุวิงหาควิามร้้แลัะบ้รณาการองค์ควิามร้้ด้า้นหลักัสุต้รแลัะการสุอนที�เปีน็สุากลัเข้ากบั

ภมิ้ปีญัญาท้องถิ�น โด้ยใชเ้ทคโนโลัยสีุารสุนเทศึตลัอด้จันสุามารถนำาไปีสุ้ก่ารปีฏบิตัทีิ�สุอด้คลัอ้งกบับรบิท

ด้้านสุังคม เศึรษฐกิจั การเมือง แลัะสุังคม

   3) ปีระยุกต์ใช้ควิามร้้ด้้านหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนเพัื�อพััฒนาวิิชาชีพัของตนเอง

อย่างต่อเน้�อง แลัะเผยแพัร่องค์ควิามร้้ไปีสุ้่สุมาชิกร่วิมวิิชาชีพัพัร้อมทั�งปีฏิบัติตนตามจัรรยาบรรณใน

วิิชาชีพั

   4) ผลัิตงานวิิจััยหรือนวิัตกรรมทางการศึึกษาเพัื�อพััฒนาแลัะแก้ปีัญหาการจััด้การเรียนร้้

   หลักสูตรศึึกษาศึาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึึกษา มีวัิตถุปีระสุงค์เพัื�อผลัิต

มหาบัณฑิิตทางการบริหารการศึึกษาให้มีคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์ด้ังต่อไปีนี�

   1) มีคุณธรรม จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณของผ้้ปีระกอบวิิชาชีพับริหารการศึึกษาแลัะ 

มีเจัตคติที�ด้ีต่อวิิชาชีพับริหารการศึึกษา

   2) มีควิามร้้เกี�ยวิกับทฤษฎีีแลัะหลัักการบริหาร แลัะสุามารถปีระยุกต์ใช้ในการปีระกอบ

วิิชาชีพับริหารการศึึกษา

   3) มีทักษะกระบวินการคิด้ วิิเคราะห์ สุังเคราะห์อย่างเปี็นระบบแลัะสุร้างสุรรค์เพัื�อการ

บริหารจััด้การการศึึกษาอย่างมีคุณภาพั

   4) มีควิามสุามารถในการวิจิัยัเพัื�อสุรา้งองค์ควิามร้ห้รอืใช้ผลังานวิิจัยัเพืั�อพััฒนาคณุภาพั

การศึึกษา

   5) มีภาวิะผ้้นำา  วิิสุัยทัศึน์ ควิามรับผิด้ชอบ มนุษยสุัมพัันธ์ ทักษะแลัะปีระสุบการณ์ทาง 

การบริหารการศึึกษา 

   6) มีทักษะในการสุื�อสุารแลัะการใช้เทคโนโลัยีแลัะสุารสุนเทศึเพัื�อการบริหารการศึึกษา
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

   หลักสูตรศึึกษาศึาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึึกษา มีวิัตถุปีระสุงค์ 

   1) เพัื�อผลัิตมหาบัณฑิิตทางด้้านการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษาให้มีคุณลัักษณะที� 

พัึงปีระสุงค์ด้ังต่อไปีนี�

    (1) มีควิามร้้ ควิามสุามารถด้้านการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษาทั�งภาคทฤษฎีี แลัะ

ภาคปีฏิบัติ

    (2) มีควิามร้้ ควิามสุามารถในการบริหารแลัะจััด้การเกี�ยวิกับการวิัด้แลัะปีระเมินผลั

การศึึกษา

    (3) มีควิามสุามารถในการปีระยุกต์หลัักการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษาไปีใช้ในการ

พััฒนางาน

    (4) มีภาวิะผ้้นำาในวิิชาชีพัการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

    (5) มีคุณธรรม จัริยธรรมในวิิชาชีพัการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

   2) เพัื�อพััฒนาองค์ควิามร้้ของศึาสุตร์ด้้านการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา 

   หลักสูตรศึึกษาศึาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

มวีิตัถปุีระสุงคเ์พืั�อผลิัตมหาบัณฑิิตด้้านการแนะแนวิแลัะการปีรกึษาเชิงจิัตวิทิยาให้มีคณุลัักษณะที�พังึปีระสุงค์

ด้ังต่อไปีนี�    

   1) มีจัรยิธรรมแลัะจัรรยาวิชิาชีพัที�เหมาะสุมสุำาหรบัการเปีน็นกัแนะแนวิแลัะผ้ใ้ห้การปีรกึษา 

เชิงจัิตวิิทยา

   2) มีควิามร้้ทั�งภาคทฤษฎีีแลัะภาคปีฏิบัติ ด้้านการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา 

แลัะสุาขาวิิชาอื�นๆ ที�สุัมพัันธ์กัน

   3) มีควิามสุามารถในการปีระยุกต์หลัักการ ควิามร้้ แลัะปีระสุบการณ์ทางการแนะแนวิ

แลัะการปีรกึษาเชงิจัติวิทิยาไปีใชใ้นการพัฒันางานแนะแนวิแลัะการปีรกึษาเชงิจัติวิิทยาในด้า้นการบรหิาร 

บริการ แลัะวิิชาการได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

   4) มีควิามเปี็นผ้้นำาแลัะเป็ีนแบบอย่างในการริเริ�มแลัะพััฒนาด้้านการแนะแนวิแลัะ 

การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา มีควิามรับผิด้ชอบทำางานร่วิมกับผ้้อื�นได้้เปี็นอย่างด้ี

   5) มีควิามสุามารถในการสุร้างผลัการวิิจััย นวิัตกรรม ตลัอด้จันเผยแพัร่แลัะปีระยุกต์

ใช้ผลังานวิิจััยแลัะนวิัตกรรมทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา อีกทั�งสุามารถสุื�อสุารแลัะ 

ใช้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึได้้อย่างเหมาะสุมแลัะมีปีระสุิทธิภาพั
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

   หลักสูตรศึึกษาศึาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึึกษา

มีวิัตถุปีระสุงค์เพัื�อผลัิตมหาบัณฑิิตให้มีคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์ด้ังต่อไปีนี�   

   1) มีคุณธรรม จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณของผ้้ปีระกอบวิิชาชีพัเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุาร

การศึึกษา แลัะมีเจัตคติที�ด้ีต่อวิิชาชีพัเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

     2)  มีควิามร้ ้ควิามสุามารถทั�งภาคทฤษฎีแีลัะภาคปีฏบิตั ิแลัะสุามารถปีระยกุต์ใช้ศึาสุตร์

ทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษาในการปีระกอบวิิชาชีพั

     3)  มีทกัษะกระบวินการคดิ้ วิเิคราะห ์สุงัเคราะห ์แลัะสุรา้งสุรรคส์ุื�อการสุอนแลัะนวิตักรรม

ทางการศึึกษาเพัื�อการบริหาร วิิชาการ แลัะบริการ

    4) มีควิามสุามารถในการวิิจััยเพัื�อสุร้างองค์ควิามร้้ด้้านเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

ร่วิมสุมัย

     5)  มีคุณธรรม จัรยิธรรมแลัะจัรรยาบรรณในการเผยแพัร่ แลัะการปีระยุกต์ใชอ้งค์ควิามร้้ 

ด้้านเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

     6)  มีภาวิะผ้้นำา วิิสุัยทัศึน์ ควิามรับผิด้ชอบ มนุษยสุัมพัันธ์ ทักษะแลัะปีระสุบการณ์ 

ทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา 

     7)  มีทักษะในการสุื�อสุารแลัะการใช้เทคโนโลัยีแลัะสุารสุนเทศึเพัื�อการบริหาร วิิชาการ 

แลัะบริการทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

 หลักสูตรศึึกษาศึาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศึาสตร์ศึึกษา มีวิัตถุปีระสุงค์เพัื�อผลัิต 

มหาบัณฑิิตด้้านวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษาให้มีคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์ด้ังต่อไปีนี�    

 1) ออกแบบหลัักสุ้ตรวิิทยาศึาสุตร์ระดั้บสุถานศึึกษาตามแนวิคิ ทฤษฎีี แลัะหลัักการ

ออกแบบหลัักสุ้ตรที�เน้นผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญแลัะพััฒนาการร้้วิิทยาศึาสุตร์

2) ออกแบบ วิางแผน นำาไปีใช ้แลัะปีระเมินผลัการจััด้การเรยีนการสุอนที�เนน้ผ้้เรยีนเปีน็

สุำาคัญแลัะพััฒนาการร้้วิิทยาศึาสุตร์แสุด้งถึงการบ้รณาการศึาสุตร์ทางด้้านการศึึกษาแลัะวิิทยาศึาสุตร์

3) นำากระบวินการวิิจััยไปีใช้เพัื�อการพััฒนาปีระสิุทธิภาพัการจััด้การเรียนการสุอน  

ผลัสุัมฤทธิ�ทางการเรียนวิิทยาศึาสุตร์ แลัะสุมรรถนะที�สุำาคัญของนักเรียนตามบริบทของสุถานศึึกษา

4) เขียนรายงานการวิิจััยทางด้้านวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษาได้้ถ้กต้องตามหลัักวิิชาการ

5) คิด้ วิิเคราะห์แลัะแก้ปีัญหาที�เกี�ยวิข้องกับการจััด้การเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

6) ใช้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึแลัะการสุื�อสุารเพัื�อการสืุบค้นข้อม้ลัสุื�อสุารแลัะการทำางาน

ร่วิมกับผ้้อื�น

7) แสุด้งออกถึงการมีควิามสุามารถในการเรียนร้้ด้้วิยตนเอง

8) แสุด้งถึงควิามเปี็นคร้ผ้้นำาทางด้้านการจััด้การเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์
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9) อธิบายเน้�อหาสุาระควิามร้้ที�กำาหนด้ตามเกณฑิ์มาตรฐานควิามร้้โด้ยคุรุสุภา                  

              10)  ปีฏิบัติการจััด้การเรียนการสุอนที�สุะท้อนสุมรรถนะของคร้ตามเกณฑ์ิมาตรฐาน 

ควิามร้้แลัะมาตรฐานปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ตามที�คุรุสุภากำาหนด้

	v	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
   หลกัสตูรประกาศึนยีบตัรบณัฑติ แขนงวชิาหลกัสูตรและการสอน มวัีิตถุปีระสุงคเ์พืั�อผลิัต

บัณฑิิตให้มีคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์ด้ังต่อไปีนี�    

   1) มีควิามร้้พัื�นฐานในการปีระกอบวิิชาชีพัคร้

   2) มีควิามร้้ควิามสุามารถในการพััฒนาหลัักสุ้ตร การออกแบบ จััด้ปีระสุบการณ์แลัะ

กิจักรรมการเรียนร้้ให้เหมาะสุมกับผ้้เรียน

   3) มีควิามร้้ควิามสุามารถในการวิัด้แลัะปีระเมินผลั รวิมทั�งวิิจััยเพืั�อพััฒนาการเรียน 

การสุอน

   4) มีคุณลัักษณะควิามเปี็นคร้ มีคุณธรรม มีเจัตคติที�ด้ีต่อวิิชาชีพัคร้ แลัะปีฏิบัติตาม 

จัรรยาบรรณวิิชาชีพัคร้

3.	คณะกรรมการที่่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช ได้้แต่งตั�งผ้้ทรงคุณวิุฒิจัากสุถาบันอุด้มศึึกษาแลัะหน่วิยงาน

ตา่งๆ เปีน็กรรมการที�ปีรกึษาปีระจัำาสุาขาวิชิาศึกึษาศึาสุตร์เพืั�อทำาหนา้ที�พิัจัารณาเสุนอควิามเหน็เกี�ยวิกบั 

มาตรฐานการศึึกษา การพััฒนาหลัักสุ้ตร การสุอน การวัิด้ผลัแลัะการบริการทางวิิชาการในสุาขาวิิชา

ศึึกษาศึาสุตร์ ด้ังมีรายนามต่อไปีนี�

 1) ศึาสุตราจัารย์สุุมน  อมรวิิวิัฒน์ ปีระธานกรรมการ

 2) ศึาสุตราจัารย์ ด้ร.ชัยยงค์  พัรหมวิงศึ์ กรรมการ

 3) ศึาสุตราจัารย์ ด้ร.ผ่องพัรรณ  เกิด้พัิทักษ์ กรรมการ

 4) ศึาสุตราจัารย์ ด้ร.อุทุมพัร  จัามรมาน กรรมการ

 5) รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.ทองอินทร์  วิงศึ์โสุธร กรรมการ

 6) อาจัารย์ ด้ร.สุุนทร  สุุนันท์ชัย กรรมการ

 7) ปีระธานกรรมการปีระจัำาสุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์ เลัขานุการ

  (รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.นิรนาท  แสุนสุา)

 8) เลัขานุการคณะกรรมการปีระจัำาสุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์ ผ้้ช่วิยเลัขานุการ

  (อาจัารย์ ด้ร.ลัิขสุิทธิ�  พัุฒเขียวิ)
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4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช ได้้แต่งตั�งคณะกรรมการปีระจัำาสุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์ 

เพัื�อทำาหน้าที�พัิจัารณาด้ำาเนินงานด้้านบริหารแลัะวิิชาการของสุาขาวิิชา แลัะปีฏิบัติหน้าที�อื�นตามที� 

สุภามหาวิิทยาลััยหรือสุภาวิิชาการมอบหมาย ด้ังมีรายนามต่อไปีนี�

 1) รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.นิรนาท  แสุนสุา ปีระธานกรรมการ

 2) รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.กุลัชลัี  จังเจัริญ กรรมการ

 3) รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.ชนกนารถ  บุญวิัฒนะกุลั กรรมการ

 4) รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.นิธิพััฒน์  เมฆขจัร  กรรมการ 

 5) รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.ศึันสุนีย์ สุังสุรรค์อนันต์ กรรมการ

 6) รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.อารีรักษ์  มีแจั้ง กรรมการ  

 7) ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร.ศึศึิธร  กาญจันสุุวิรรณ กรรมการ

 8) ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร.สุุรีรัตน์  อารีรักษ์กุลั ก้องโลัก กรรมการ  

 9) อาจัารย์ ด้ร.ลัิขสุิทธิ�  พัุฒเขียวิ เลัขานุการ 

 10) หัวิหน้าหน่วิยเลัขานุการกิจัปีระจัำาสุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์ ผ้้ช่วิยเลัขานุการ

  (นายสุุเทพั  ศึรีวิรกุลั)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช ได้้แต่งตั�งคณะกรรมการบัณฑิิตศึึกษาปีระจัำาสุาขาวิิชา 

ศึึกษาศึาสุตร์ เพัื�อทำาหน้าที�ด้ำาเนินงานด้้านบัณฑิิตศึึกษาให้เปี็นไปีตามนโยบายแลัะแผนการด้ำาเนินงาน

ของมหาวิิทยาลััย ด้ังมีรายนามต่อไปีนี�

 1) ปีระธานกรรมการปีระจัำาสุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์ ปีระธานกรรมการ

  (รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.นิรนาท  แสุนสุา)

 2) ผ้้แทนหลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต กรรมการ

  (รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.ศึันสุนีย์  สุังสุรรค์อนันต์)

 3) ผ้้แทนหลัักสุ้ตรบัณฑิิตศึึกษา แขนงวิิชาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน กรรมการ

  (รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.จัรีลัักษณ์  รัตนาพัันธ์)

 4) ผ้้แทนหลัักสุ้ตรบัณฑิิตศึึกษา แขนงวิิชาบริหารการศึึกษา กรรมการ

  (อาจัารย์ ด้ร.โสุภนา  สุุด้สุมบ้รณ์)
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 5) ผ้้แทนหลัักสุ้ตรบัณฑิิตศึึกษา แขนงวิิชาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา กรรมการ

  (รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.วิรรณ์ด้ี  แสุงปีระทีปีทอง) 

 6) ผ้้แทนหลัักสุ้ตรบัณฑิิตศึึกษา แขนงวิิชาการแนะแนวิแลัะการปีรึกษา กรรมการ

  เชิงจัิตวิิทยา (อาจัารย์ ด้ร.จัุรีรัตน์  นิลัจัันทึก)

 7) ผ้้แทนหลัักสุ้ตรบัณฑิิตศึึกษา แขนงวิิชาการศึึกษานอกระบบแลัะ กรรมการ

  การศึึกษาตามอัธยาศึัย (ศึาสุตราจัารย์เกียรติคุณ ด้ร.สุุมาลัี  สุังข์ศึรี)

 8) ผ้้แทนหลัักสุ้ตรบัณฑิิตศึึกษา แขนงวิิชาเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา กรรมการ

  (รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.วิาสุนา  ทวิีกุลัทรัพัย์)

 9) ผ้้แทนคณาจัารย์บัณฑิิตศึึกษา กรรมการ

  (รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.เก็จักนก  เอื�อวิงศึ์) 

 10) ผ้้แทนกรรมการปีระจัำาสุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์ กรรมการ

  (รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.อารีรักษ์  มีแจั้ง) 

 11) ผ้้ที�สุาขาวิิชามอบหมายให้รับผิด้ชอบงานบัณฑิิตศึึกษา กรรมการ 

  (รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.อารีรักษ์  มีแจั้ง)  แลัะเลัขานุการ

 12) เจั้าหน้าที�บัณฑิิตศึึกษาปีระจัำาสุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์ ผ้้ช่วิยเลัขานุการ

6.	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	 6.1	 หลัักสูตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แขนงวิชาหลัักสูตรแลัะการสอน
ด้รุณี  จัำาปีาทอง, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., สุค.ม. (สุิ�งแวิด้ลั้อม), 

  M.P.P. (Policy Science),

  Ed.D. (Education Policy and Practice) 

  University of Sydney

วิลััย  อิศึรางก้ร ณ อยุธยา, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ค.บ. (เกียรตินิยม), M.Ed., 

  Ed.D. (Curriculum and Instruction: 

  Social Studies) The Pennsylvania 

  State University 

ศึิตา  เยี�ยมขันติถาวิร, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ศึศึ.บ., M.Ed. (TESOL), M.Ed. (Hons.), 

  Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania
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อภิรักษ์  อนะมาน, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ., กศึ.ม. (มัธยมศึึกษา-การสุอนภาษาไทย),

  ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

    จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย
อรุณี  หรด้าลั, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (จัิตวิิทยาการศึึกษาแลัะแนะแนวิ), 

  M.Ed., Ed.S. (Early Childhood Ed.), 

  Ph.D. (Elementary Education, Emphasized 

  on Early Childhood Education) 

  The University of Arkon

 	 6.2	 หลัักสูตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แขนงวิชาบัริหารการศึึกษา
เก็จักนก  เอื�อวิงศึ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  อ.บ., ศึศึ.ม. (จัิตวิิทยาการปีรึกษา), 

  ค.ด้. (บริหารการศึึกษา) 

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

รัตนา  ด้วิงแก้วิ, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (วิิจััยการศึึกษา),

  Ed.D. (Educational Administration)    

  Ohio University

อรรณพั  จัีนะวิัฒน์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ., ค.ม. (การศึึกษานอกระบบโรงเรียน),

  ค.ด้. (การบริหารการศึึกษา)  

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

 6.3 หลัักสูตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แขนงวิชาการวัดุแลัะประเมิินผลัการศึึกษา
ปีุริมปีรัชญ์  คณิณพัศึุตย์, อาจัารย์ ด้ร.  วิท.บ., ค.ม. (วิิจััยการศึึกษา),

  ค.ด้. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา) 

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

วิรรณ์ด้ี  แสุงปีระทีปีทอง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (สุถิติการศึึกษา), 

  กศึ.ด้. (การทด้สุอบแลัะวิัด้ผลัการศึึกษา)

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

ศึศึิธร  กาญจันสุุวิรรณ, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. วิท.บ., กศึ.ม. (การวิิจััยแลัะสุถิติทางการศึึกษา),

  กศึ.ด้. (การทด้สุอบแลัะวิัด้ผลัการศึึกษา) 

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

สุังวิรณ์  งัด้กระโทก, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา),

  Ph.D. (Measurement and Quantitative

  Methods) Michigan State University
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 6.4 หลัักสูตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แขนงวิชาการแนะแนวแลัะการปรึกษาเชิงจิิตวิทยา
นิธิพััฒน์  เมฆขจัร, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ. (เกียรตินิยม), 

  กศึ.ม. (จัิตวิิทยาการแนะแนวิ),

  กศึ.ด้. (จัิตวิิทยาการให้คำาปีรึกษา)

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

วิัลัภา  สุบายยิ�ง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ. (เกียรตินิยมอันด้ับหนึ�ง),

  ศึศึ.ม. (จัิตวิิทยาพััฒนาการ),

  วิท.ด้. (การวิิจััยพัฤติกรรมศึาสุตร์ปีระยุกต์)   

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร 

สุุขอรุณ  วิงษ์ทิม, รองศึาสุตราจัารย์ พั.ต.ท.หญิง ด้ร. พัย.บ. (เกียรตินิยมอันด้ับหนึ�ง), 

  สุศึ.บ., กศึ.ม. (สุุขศึึกษา), 

  กศึ.ด้. (จัิตวิิทยาการให้คำาปีรึกษา)

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร
	 6.5	 หลัักสูตรปรัชญาดุุษฎีีบััณฑิิต	แขนงวิชาเทคโนโลัยีแลัะส่�อสารการศึึกษา
ทวิีวิัฒน์  วิัฒนกุลัเจัริญ, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ศึษ.บ., ค.ม. (โสุตทัศึนศึึกษา),

  ค.ด้. (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย
วิรางคณา  โตโพัธิ�ไทย, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ค.บ., ค.ม. (โสุตทัศึนศึึกษา), 

  ศึษ.ด้. (เทคโนโลัยีการศึึกษา)

  มหาวิิทยาลััยเกษตรศึาสุตร์
วิาสุนา  ทวิีกุลัทรัพัย์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (โสุตทัศึนศึึกษา), 

  ปีร.ด้. (เทคโนโลัยีการศึึกษา)

  มหาวิิทยาลััยบ้รพัา

	 6.6	 หลัักสูตรศึึกษาศึาสตรมิหาบััณฑิิต	แขนงวิชาหลัักสูตรแลัะการสอน

ศึิตา เยี�ยมขันติถาวิร, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ศึศึ.บ., M.Ed. (TESOL), M.Ed. (Hons),

  Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania

สุุรีรัตน์ อารีรักษ์กุลั ก้องโลัก, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. วิท.บ., วิท.ม., ปีร.ด้. (คณิตศึาสุตร์ปีระยุกต์)

  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพัระจัอมเกลั้าธนบุรี

อารีรักษ์ มีแจั้ง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (การสุอนภาษาอังกฤษเปี็น

  ภาษาต่างปีระเทศึ), ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)  

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย   
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 6.7	 หลัักสูตรศึึกษาศึาสตรมิหาบััณฑิิต		แขนงวิชาบัริหารการศึึกษา	
กุลัชลีั  จังเจัริญ, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ศึษ.บ., ค.ม. (บริหารการศึึกษา),

  Ed.D. (Educational Leadership)

  University of Wollongong

ช้ชาติ  พ่ัวิงสุมจิัตร์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ., ค.ม., ค.ด้. (บริหารการศึึกษา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

สุุทธิวิรรณ  ตันติรจันาวิงศึ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ., วิท.ม. (วิิทยาศึาสุตร์สุิ�งแวิด้ลั้อม),

  Ed.D. (Educational Administration)

  University of Northern Philippines

 6.8	 หลัักสตูรศึกึษาศึาสตรมิหาบัณัฑิติ	แขนงวชิาการวดัุแลัะประเมินิผลัการศึึกษา

ปีุริมปีรัชญ์  คณิณพัศึุตย์, อาจัารย์ ด้ร.  วิท.บ., ค.ม. (วิิจััยการศึึกษา),

  ค.ด้. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา) 

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

วิรรณ์ด้ี  แสุงปีระทีปีทอง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (สุถิติการศึึกษา), 

  กศึ.ด้. (การทด้สุอบแลัะวิัด้ผลัการศึึกษา)

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

ศึศึิธร  กาญจันสุุวิรรณ, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. วิท.บ., กศึ.ม. (การวิิจััยแลัะสุถิติทางการศึึกษา),

  กศึ.ด้. (การทด้สุอบแลัะวิัด้ผลัการศึึกษา) 

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร
สุังวิรณ์  งัด้กระโทก, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา),

  Ph.D. (Measurement and Quantitative

  Methods) Michigan State University

										6.9		หลัักสูตรศึึกษาศึาสตรมิหาบััณฑิิต		แขนงวิชาการแนะแนวแลัะการปรึกษา
เชิงจิิตวิทยา
นิธิพััฒน์  เมฆขจัร, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ. (เกียรตินิยม), กศึ.ม. (จัิตวิิทยาการแนะแนวิ),

   กศึ.ด้. (จัิตวิิทยาการให้คำาปีรึกษา)

   มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

วิัลัภา  สุบายยิ�ง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ. (เกียรตินิยมอันด้ับหนึ�ง), 

  ศึศึ.ม. (จัิตวิิทยาพััฒนาการ),

  วิท.ด้. (การวิิจััยพัฤติกรรมศึาสุตร์ปีระยุกต์)  

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 6.7	 หลัักสูตรศึึกษาศึาสตรมิหาบััณฑิิต		แขนงวิชาบัริหารการศึึกษา	
กุลัชลีั  จังเจัริญ, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ศึษ.บ., ค.ม. (บริหารการศึึกษา),

  Ed.D. (Educational Leadership)

  University of Wollongong

ช้ชาติ  พ่ัวิงสุมจิัตร์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ., ค.ม., ค.ด้. (บริหารการศึึกษา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

สุุทธิวิรรณ  ตันติรจันาวิงศึ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ., วิท.ม. (วิิทยาศึาสุตร์สุิ�งแวิด้ลั้อม),

  Ed.D. (Educational Administration)

  University of Northern Philippines

 6.8	 หลัักสตูรศึึกษาศึาสตรมิหาบััณฑิติ	แขนงวชิาการวดัุแลัะประเมินิผลัการศึกึษา

ปีุริมปีรัชญ์  คณิณพัศึุตย์, อาจัารย์ ด้ร.  วิท.บ., ค.ม. (วิิจััยการศึึกษา),

  ค.ด้. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา) 

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

วิรรณ์ด้ี  แสุงปีระทีปีทอง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (สุถิติการศึึกษา), 

  กศึ.ด้. (การทด้สุอบแลัะวิัด้ผลัการศึึกษา)

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

ศึศึิธร  กาญจันสุุวิรรณ, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. วิท.บ., กศึ.ม. (การวิิจััยแลัะสุถิติทางการศึึกษา),

  กศึ.ด้. (การทด้สุอบแลัะวิัด้ผลัการศึึกษา) 

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร
สุังวิรณ์  งัด้กระโทก, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา),

  Ph.D. (Measurement and Quantitative

  Methods) Michigan State University

										6.9		หลัักสูตรศึึกษาศึาสตรมิหาบััณฑิิต		แขนงวิชาการแนะแนวแลัะการปรึกษา
เชิงจิิตวิทยา
นิธิพััฒน์  เมฆขจัร, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ. (เกียรตินิยม), กศึ.ม. (จัิตวิิทยาการแนะแนวิ),

   กศึ.ด้. (จัิตวิิทยาการให้คำาปีรึกษา)

   มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

วิัลัภา  สุบายยิ�ง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ. (เกียรตินิยมอันด้ับหนึ�ง), 

  ศึศึ.ม. (จัิตวิิทยาพััฒนาการ),

  วิท.ด้. (การวิิจััยพัฤติกรรมศึาสุตร์ปีระยุกต์)  

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

สุุขอรุณ  วิงษ์ทิม, รองศึาสุตราจัารย์ พั.ต.ท.หญิง ด้ร. พัย.บ. (เกียรตินิยมอันด้ับหนึ�ง), 

  สุศึ.บ., กศึ.ม. (สุุขศึึกษา), 

  กศึ.ด้. (จัิตวิิทยาการให้คำาปีรึกษา)

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

	 6.10	 หลัักสูตรศึึกษาศึาสตรมิหาบััณฑิิต	แขนงวิชาเทคโนโลัยีแลัะส่�อสารการศึึกษา
ทวิีวิัฒน์  วิัฒนกุลัเจัริญ, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ศึษ.บ., ค.ม. (โสุตทัศึนศึึกษา),

  ค.ด้. (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

วิาสุนา  ทวิีกุลัทรัพัย์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (โสุตทัศึนศึึกษา),

  ปีร.ด้. (เทคโนโลัยีการศึึกษา)    

  มหาวิิทยาลััยบ้รพัา

เขมณัฏฐ์  มิ�งศึิริธรรม, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ศึษ.บ., ศึษ.ม. (เทคโนโลัยีการศึึกษา),

  ค.ด้. (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

	 6.11	 หลัักสูตรศึึกษาศึาสตรมิหาบััณฑิิต	วิชาเอกวิทยาศึาสตร์ศึึกษา

จัุฬารัตน์  ธรรมปีระทีปี, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. วิท.บ., ปี.บัณฑิิต (วิิชาชีพัคร้),

  ปีร.ด้. (วิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา-ชีวิวิิทยา)

  มหาวิิทยาลััยเกษตรศึาสุตร์

ด้วิงเด้ือน  สุุวิรรณจัินด้า, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. วิท.บ. (เกียรตินิยม), ปี.บัณฑิิต (วิิชาชีพัคร้),

  ปีร.ด้. (วิิทยาศึาสุตร์แลัะเทคโนโลัยีการศึึกษา)

  มหาวิิทยาลััยมหิด้ลั

นวิลัจัิตต์  เชาวิกีรติพังศึ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ค.บ., ค.ม. (การศึึกษาวิิทยาศึาสุตร์),

  ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

สุุจัินต์  วิิศึวิธีรานนท์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ. (เกียรตินิยม),

  ค.ม. (การศึึกษาวิิทยาศึาสุตร์),

  Ph.D. (Curriculum and  

  Instruction-Science Education)

  University of Minnesota
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 6.12	 หลัักสูตรประกาศึนียบััตรบััณฑิิต	แขนงวิชาหลัักสูตรแลัะการสอน
จัรีลัักษณ์  รัตนาพัันธ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ., กศึ.ม. (การปีระถมศึึกษา),

  กศึ.ม. (การศึึกษาพัิเศึษ),

  ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

ทวีิศัึกดิ้�  จิันด้านุรักษ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ., ค.ม. (การศึึกษาวิิทยาศึาสุตร์),

  ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

ธนัทณัฏฐ์  ฉัตรภัครัตน์, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ศึษ.บ., ค.ม. (โสุตทัศึนศึึกษา),

  ค.ด้. (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย
วิรรณปีระภา  สุุขสุวิัสุด้ิ�, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ศึศึ.บ., ศึศึ.ม. (ภาษาอังกฤษเพัื�ออาชีพั),

  Ed.D. (TESOL) University of Wollongong

สุุวิรรณี  ยหะกร, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (การสุอนภาษาไทย),

   ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

   จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กัญจันา  ศึิลัปีกิจัยาน, อาจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ., ศึษ.ม. (ปีฐมวิัยศึึกษา), 

  ค.ด้. (การศึึกษาปีฐมวิัย)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย 

กันตวิรรณ  มีสุมสุาร, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ค.บ. (เกียรตินิยมอันด้ับหนึ�ง),

  ปี.บัณฑิิต (การศึึกษาพัิเศึษ),  

  ศึศึ.ม. (จัิตวิิทยาพััฒนาการ),

  ค.ด้. (การศึึกษาปีฐมวิัย)  

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย 

กุลัชลัี  จังเจัริญ, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ศึษ.บ., ค.ม. (บริหารการศึึกษา),

  Ed.D. (Educational Leadership)

  University of Wollongong 
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เก็จักนก  เอื�อวิงศึ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  อ.บ., ศึศึ.ม. (จัิตวิิทยาการปีรึกษา), 

  ค.ด้. (บริหารการศึึกษา)    

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

จัรีลัักษณ์  รัตนาพัันธ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ., กศึ.ม. (การปีระถมศึึกษา), 

  กศึ.ม. (การศึึกษาพัิเศึษ),    

  ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

จัิระสุุข  สุุขสุวิัสุด้ิ�, อาจัารย์ ด้ร.  สุสุ.บ., ศึศึ.ด้. (จัิตวิิทยา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย 
จัุรีรัตน์  นิลัจัันทึก, อาจัารย์ ด้ร.  วิท.บ., ศึศึ.ม., ศึศึ.ด้. (จัิตวิิทยาการปีรึกษา) 

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

จัุฬารัตน์  ธรรมปีระทีปี, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. วิท.บ., ปี.บัณฑิิต (วิิชาชีพัคร้),

  ปีร.ด้. (วิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา-ชีวิวิิทยา)

  มหาวิิทยาลััยเกษตรศึาสุตร์

จัุฬาลัักษณ์  โสุระพัันธ์, อาจัารย์ ร.อ.หญิง ด้ร. วิท.บ., ค.ม. (วิิจััยการศึึกษา), 

  ค.ด้. (บริหารการศึึกษา) 

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย
ชนกนารถ  บุญวิัฒนะกุลั, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ., ค.ม. (การศึึกษานอกระบบ),

  กศึ.ด้. (การศึึกษาผ้้ใหญ่)

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร
ชนิพัรรณ  จัาติเสุถียร, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. B.S., M.S.Ed. (Early Childhood and 

  Elementary Education),  

  ค.ด้. (การศึึกษาปีฐมวิัย) 

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย
ช้ชาติ  พ่ัวิงสุมจิัตร์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ., ค.ม., ค.ด้. (บริหารการศึึกษา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย
ฐิติกรณ์  ยาวิิไชย  จัารึกศึิลัปี์, อาจัารย์ ด้ร.  วิท.บ., วิท.ม. (การใช้ที�ด้ินแลัะการจััด้การ

  ทรัพัยากรธรรมชาติอย่างยั�งยืน),

  ค.ด้. (บริหารการศึึกษา) 

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย
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ด้วิงเด้ือน  สุุวิรรณจัินด้า, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. วิท.บ. (เกียรตินิยม), ปี.บัณฑิิต (วิิชาชีพัคร้), 

  ปีร.ด้. (วิิทยาศึาสุตร์แลัะเทคโนโลัยีการศึึกษา)  

  มหาวิิทยาลััยมหิด้ลั

ทรงพัลั  ผดุ้งพััฒนาก้ลั, อาจัารย์ ด้ร.  วิท.บ. (เกียรตินิยม), วิท.ม. (เคมีอินทรีย์),

  กศึ.ด้. (วิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา)

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ 

ทวิีวิัฒน์  วิัฒนกุลัเจัริญ, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ศึษ.บ., ค.ม. (โสุตทัศึนศึึกษา), 

  ค.ด้. (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

นลัินี  ณ นคร, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  วิท.บ., กศึ.ม. (การวิัด้ผลัการศึึกษา), 

  ค.ด้. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

นวิลัจัิตต์  เชาวิกีรติพังศึ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ค.บ., ค.ม. (การศึึกษาวิิทยาศึาสุตร์-เคมี),

  ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

นิธิพััฒน์  เมฆขจัร, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ. (เกียรตินิยม), 

  กศึ.ม. (จัิตวิิทยาการแนะแนวิ),

  กศึ.ด้. (จัิตวิิทยาการให้คำาปีรึกษา)

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

นิรนาท  แสุนสุา, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ศึศึ.บ. (เกียรตินิยม), 

  ศึศึ.ม. (จัิตวิิทยาการปีรึกษา), 

  กศึ.ด้. (พััฒนศึึกษาศึาสุตร์) 

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร
มนพัันธ์  ชาญศึิลัปี์, อาจัารย์ ด้ร.  บช.บ., บธ.ม., ค.ด้. (บริหารการศึึกษา) 

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

ลัิขสุิทธิ�  พัุฒเขียวิ, อาจัารย์ ด้ร.  ศึษ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม., 

  ค.ด้. (การศึึกษานอกระบบโรงเรียน)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย 
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วิรรณ์ด้ี  แสุงปีระทีปีทอง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (สุถิติการศึึกษา),

  กศึ.ด้. (การทด้สุอบแลัะวิัด้ผลัการศึึกษา)

   มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร
วิรรณปีระภา  สุุขสุวิัสุด้ิ�, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ศึศึ.บ., ศึศึ.ม. (ภาษาอังกฤษเพัื�ออาชีพั),

  Ed.D. (TESOL) University of Wollongong

วิรางคณา  โตโพัธิ�ไทย, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ค.บ., ค.ม. (โสุตทัศึนศึึกษา),

  ศึษ.ด้. (เทคโนโลัยีการศึึกษา)

  มหาวิิทยาลััยเกษตรศึาสุตร์
วิัลัภา  สุถิรพัันทุ, อาจัารย์  ศึษ.บ., ค.ม. (การศึึกษาปีฐมวิัย)    

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

วิัลัภา  สุบายยิ�ง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ. (เกียรตินิยมอันด้ับหนึ�ง),

  ศึศึ.ม. (จัิตวิิทยาพััฒนาการ),

  วิท.ด้. (การวิิจััยพัฤติกรรมศึาสุตร์ปีระยุกต์)   

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร
ศึศึิธร  กาญจันสุุวิรรณ, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. วิท.บ., กศึ.ม. (การวิิจััยแลัะสุถิติทางการศึึกษา),

  กศึ.ด้. (การทด้สุอบแลัะวิัด้ผลัการศึึกษา) 

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร
ศึันสุนีย์  สุังสุรรค์อนันต์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ., ศึษ.ม., ศึษ.ด้. (เทคโนโลัยีการศึึกษา)

  มหาวิิทยาลััยเกษตรศึาสุตร์
ศึิตา  เยี�ยมขันติถาวิร, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ศึศึ.บ., M.Ed. (TESOL), M.Ed. (Hons.),

  Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania
สุังวิรณ์  งัด้กระโทก, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา),  

  Ph.D. (Measurement and Quantitative  

  Methods) Michigan State University

สุุขอรุณ  วิงษ์ทิม, รองศึาสุตราจัารย์ พั.ต.ท.หญิง ด้ร. พัย.บ. (เกียรตินิยมอันด้ับหนึ�ง),   

  สุศึ.บ., กศึ.ม. (สุุขศึึกษา), 

  กศึ.ด้. (จัิตวิิทยาการให้คำาปีรึกษา) 

  มหาวิิทยาลััยศึรีนครินทรวิิโรฒ ปีระสุานมิตร

สุุรีรัตน์  อารีรักษ์กุลั ก้องโลัก, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. วิท.บ., วิท.ม., ปีร.ด้. (คณิตศึาสุตร์ปีระยุกต์)

  มหาวิิทยาลััยเทคโนโลัยีพัระจัอมเกลั้าธนบุรี



20

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โสุภนา  สุุด้สุมบ้รณ์, อาจัารย์ ด้ร.  บธ.บ., M.B.A., ปีร.ด้. (การบริหารการศึึกษา)

  มหาวิิทยาลััยศึิลัปีากร

อารีรักษ์  มีแจั้ง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (การสุอนภาษาอังกฤษเปี็น

  ภาษาต่างปีระเทศึ), ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)  

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ด้รุณี  จัำาปีาทอง, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., สุค.ม. (สุิ�งแวิด้ลั้อม),     

  M.P.P. (Policy Science),  

  Ed.D. (Education Policy and Practice) 

  University Of Sydney

ทวิีศึักด้ิ�  จัินด้านุรักษ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ., ค.ม. (การศึึกษาวิิทยาศึาสุตร์),

  ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

ธนรัชฏ์  ศึิริสุวิัสุด้ิ�, รองศึาสุตราจัารย์  ค.บ. (เกียรตินิยม),

  ค.ม. (มัธยมศึึกษา-การสุอนภาษาไทย)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

ปีุริมปีรัชญ์  คณิณพัศึุตย์, อาจัารย์ ด้ร.  วิท.บ., ค.ม. (วิิจััยการศึึกษา),

  ค.ด้. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา) 

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

รัตนา  ด้วิงแก้วิ, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ. (เกียรตินิยม), ค.ม. (วิิจััยการศึึกษา),

  Ed.D. (Educational Administration)    

  Ohio University
วิลััย  อิศึรางก้ร ณ อยุธยา, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร. ค.บ. (เกียรตินิยม), M.Ed., Ed.D. (Curriculum   

  and Instruction: Social Studies)                                                                         

  The Pennsylvania State University
สุุทธิวิรรณ  ตันติรจันาวิงศึ์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร. กศึ.บ., วิท.ม. (วิิทยาศึาสุตร์สุิ�งแวิด้ลั้อม),

  Ed.D. (Educational Administration)

  University of Northern Philippines
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สุุมาลัี  สุังข์ศึรี, ศึาสุตราจัารย์เกียรติคุณ ด้ร.  กศึ.บ. (เกียรตินิยม),

  ค.ม. (การศึึกษาวิิทยาศึาสุตร์),

  Ph.D. (Non-formal Education) 

  Monash University

สุุวิรรณี  ยหะกร, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (การสุอนภาษาไทย),

  ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

อภิรักษ์  อนะมาน, ผ้้ช่วิยศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ., กศึ.ม. (มัธยมศึึกษา-การสุอนภาษาไทย),  

  ค.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย
อรรณพั  จัีนะวิัฒน์, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  กศึ.บ., ค.ม. (การศึึกษานอกระบบโรงเรียน),

  ค.ด้. (การบริหารการศึึกษา)

  จัุฬาลังกรณ์มหาวิิทยาลััย

อรุณี  หรด้าลั, รองศึาสุตราจัารย์ ด้ร.  ค.บ., ค.ม. (จัิตวิิทยาการศึึกษาแลัะการแนะแนวิ), 

  M.Ed., Ed.S. (Early Childhood Ed.), 

  Ph.D (Elementary Education, Emphasized 

  on Early Childhood Education) 

  The University of Akron

นอกจัากนี� มหาวิิทยาลััยได้้เชิญคณาจัารย์แลัะผ้้ทรงคุณวิุฒิจัากสุถาบันการศึึกษาแลัะหน่วิยงาน

อื�นอีกเป็ีนจัำานวินมากมาเป็ีนกรรมการผลิัตแลัะบริหารชุด้วิชิา ผ้ร้ว่ิมผลิัต/ปีรับปีรุง ปีระมวิลัสุาระชุด้วิชิาแลัะ

แนวิการศึกึษาชุด้วิชิา ซึึ่�งรายนามผ้้ทรงคุณวิฒิุเหลัา่นี�มปีีรากฏในปีระมวิลัสุาระชดุ้วิิชาแลัะแนวิการศึกึษา

ชุด้วิิชาที�ท่านได้้ผลัิต/ปีรับปีรุง แลัะเปี็นอาจัารย์สุัมมนาเสุริม สุัมมนาเข้ม อาจัารย์ที�ปีรึกษาวิิชาการ ตลัอด้จัน

อาจัารย์ที�ปีรึกษาดุ้ษฎีีนิพันธ์/วิิทยานิพันธ์/การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ
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9.	หลักสูตรที่เปิดสอน*
 สุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์ เปีิด้สุอนหลัักสุ้ตร 3 ระด้ับ ด้ังนี�

	 9.1	ระดับปริญญาเอีก เปีิด้สุอน 5 หลัักสุ้ตร ได้้แก่

	 	 ➤ 	หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

	 	 ➤ 	หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาบริหารการศึึกษา

	 	 ➤ 	หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

  ➤  หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

  ➤  หลัักสุ้ตรปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

	 9.2	ระดับปริญญาโท เปีิด้สุอน 6 หลัักสุ้ตร ได้้แก่ 

  ➤  หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต แขนงวิิชาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน ปีระกอบด้้วิย 
   6 กลัุ่มวิิชา คือ

   v		 กลัุ่มวิิชาปีฐมวิัยศึึกษา v กลัุ่มวิิชาสุังคมศึึกษา

   v กลัุ่มวิิชาภาษาไทย v กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ

   v กลัุ่มวิิชาคณิตศึาสุตร์ v กลัุม่วิิชาอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั 

	 	 ➤ 	หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต แขนงวิิชาบริหารการศึึกษา

	 	 ➤ 	หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต แขนงวิิชาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

	 	 ➤ 	หลักัสุต้รศึกึษาศึาสุตรมหาบัณฑิติ แขนงวิิชาการแนะแนวิแลัะการปีรกึษาเชิงจิัตวิทิยา 

	 	 ➤ 	หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต แขนงวิิชาเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา 

	 	 ➤	 หลัักสุ้ตรศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต วิิชาเอกวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา 

	 9.3	ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ได้้แก่ หลัักสุ้ตรปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิต แขนงวิิชาหลัักสุ้ตร
แลัะการสุอน 

หมายเหต ุ * ข้อม้ลัอาจัมีการเปีลัี�ยนแปีลังโปีรด้ติด้ตามการเปิีด้สุอนหลัักสุ้ตรจัากเอกสุารปีระชาสัุมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของ 

  มหาวิิทยาลััย http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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10.	 ประเภทของนักศึกษา
นักศึึกษาระด้ับปีริญญาโท แบ่งเปี็น 2 ปีระเภท คือ

 10.1 นักศึึกษา หมายควิามวิ่า นักศึึกษาระด้ับบัณฑิิตศึึกษา มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช 

  10.2 นกัศึกึษาทด้ลัองเรยีน หมายควิามวิา่ บคุคลัที�มหาวิิทยาลัยัรบัเขา้เปีน็นกัศึกึษาทด้ลัองเรยีน

ตามเงื�อนไขที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้ ซึ่ึ�งเมื�อผ่านการปีระเมินหรือครบเงื�อนไขแลั้วิ จัึงจัะสุามารถเปีลัี�ยน

สุถานภาพัเปี็นนักศึึกษาได้้ 

(ที�มา: ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช วิ่าด้้วิย การศึึกษาระด้ับบัณฑิิตศึึกษา พั.ศึ. 2560 แลัะ 

  ข้อบังคับมหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช วิ่าด้้วิยการศึึกษาระด้ับบัณฑิิตศึึกษา (ฉบับที� 2) 

 พั.ศึ. 2565)

11.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
11.1	การศกึษาตามหลักสต้รระดบัปรญิญาเอีก มรีะยะเวิลัาศึึกษาไมเ่กนิ  9 ปีีการศึึกษา นบัจัาก 

วิันเปีิด้ภาคการศึึกษาแรกที�เข้าศึึกษาในหลัักสุ้ตร

		 	 หลกัสต้ร	แบบ	1.1 นกัศึกึษาตอ้งลังทะเบยีนเรยีนแลัะสุอบผา่นชดุ้วิชิาตามที�หลักัสุต้รกำาหนด้ 

1 ชุด้วิิชา (ไม่นับหน่วิยกิต) โด้ยจัะต้องได้้ระด้ับคะแนนเฉลัี�ยไม่ตำ�ากวิ่า 3.50 จัากระบบ 4 ระด้ับคะแนน

หรือเทียบเท่า ลังทะเบียนเรียนดุ้ษฎีีนิพันธ์ (48 หน่วิยกิต) โด้ยสุอบผ่านการวัิด้คุณสุมบัติ (Qualifying 

Examination) เปี็นผ้้มีสุิทธิขอทำาดุ้ษฎีีนิพันธ์ เสุนอดุ้ษฎีีนิพันธ์แลัะสุอบผ่านการสุอบปีากเปีลั่า 

ขั�นสุุด้ท้ายโด้ยคณะกรรมการที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง ปีระกอบด้้วิยผ้้ทรงคุณวิุฒิจัากภายในแลัะภายนอก 

มหาวิทิยาลัยัแลัะเป็ีนระบบเปิีด้ใหผ้้สุ้นใจัเข้ารบัฟังัได้ ้แลัะผลังานหรอืสุว่ินหนึ�งของด้ษุฎีนิีพันธจ์ัะตอ้งได้รั้บ 

การตีพัิมพั์หรืออย่างน้อยได้้รับการยอมรับให้ตีพัิมพั์ในวิารสุารหรือสุื�อสุิ�งพัิมพั์ทางวิิชาการที�มีกรรมการ

ภายนอกร่วิมกลัั�นกรอง (Peer Review) แลัะเปี็นที�ยอมรับในสุาขาวิิชานั�นในระด้ับชาติหรือนานาชาติ 

ที�มคีณุภาพัตามปีระกาศึคณะกรรมการการอดุ้มศึกึษา เรื�อง หลักัเกณฑิก์ารพิัจัารณาวิารสุารทางวิิชาการ

สุำาหรับการเผยแพัร่ผลังานทางวิิชาการ แลั้วิต้องสุอบผ่านภาษาต่างปีระเทศึอย่างน้อย 1 ภาษา แลัะ 

ในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนสุำาเร็จัการศึึกษานักศึึกษาต้องลังทะเบียนเพัื�อเข้ารับการสัุมมนาเข้มเสุริม

ปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิต (ไม่นับหน่วิยกิต)

   หลักส้ตร	 แบบ	2.1 นักศึึกษาต้องลังทะเบียนเรียนแลัะสุอบผ่านชุด้วิิชาตามที�หลัักสุ้ตร

กำาหนด้ 3 - 4 ชุด้วิิชา (18 - 24 หน่วิยกิต) โด้ยจัะต้องได้้ระด้ับคะแนนเฉลัี�ยไม่ตำ�ากวิ่า 3.25 จัากระบบ 4 

ระด้ับคะแนนหรือเทียบเท่า ลังทะเบียนเรียนดุ้ษฎีีนิพันธ์ (36 หน่วิยกิต) โด้ยสุอบผ่านการวิัด้คุณสุมบัติ  

(Qualifying Examination) เป็ีนผ้ม้สีุทิธขิอทำาด้ษุฎีนิีพันธ ์เสุนอดุ้ษฎีนีพิันธแ์ลัะสุอบผ่านการสุอบปีากเปีล่ัา

ขั�นสุุด้ท้ายโด้ยคณะกรรมการที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�ง ซึ่ึ�งจัะต้องปีระกอบด้้วิยผ้้ทรงคุณวิุฒิจัากภายใน 
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แลัะภายนอกมหาวิิทยาลััยแลัะเปี็นระบบเปีิด้ให้ผ้้สุนใจัเข้ารับฟัังได้้ แลัะผลังานหรือสุ่วินหนึ�งของ

ดุ้ษฎีีนิพันธ์จัะต้องได้้รับการตีพัิมพ์ัหรืออย่างน้อยได้้รับการยอมรับให้ตีพัิมพ์ัในวิารสุารหรือสุื�อสุิ�งพิัมพ์ั

ทางวิิชาการที�มีกรรมการภายนอกร่วิมกลัั�นกรอง (Peer Review) แลัะเปี็นที�ยอมรับในสุาขาวิิชานั�น  

ในระด้ับชาติหรือนานาชาติที�มีคุณภาพัตามปีระกาศึคณะกรรมการการอุด้มศึึกษา เรื�อง หลัักเกณฑ์ิ 

การพิัจัารณาวิารสุารทางวิิชาการสุำาหรับการเผยแพัร่ผลังานทางวิิชาการ แล้ัวิต้องสุอบผ่านภาษา 

ตา่งปีระเทศึอย่างนอ้ย 1 ภาษา แลัะในภาคการศึกึษาสุดุ้ท้ายก่อนสุำาเร็จัการศึึกษานักศึึกษาต้องลังทะเบียน

เพัื�อเข้ารับการสุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิต (ไม่นับหน่วิยกิต)

11.2 การศึึกษาตามหลักส้ตรระดับปริญญาโท มีระยะเวิลัาศึึกษาไม่เกิน 6 ปีกีารศึึกษา นับจัาก

วิันเปีิด้ภาคการศึึกษาแรกที�เข้าศึึกษาในหลัักสุ้ตร

   หลักส้ตร	 แผน	 ก	 แบบ	 ก2 นักศึึกษาต้องลังทะเบียนเรียนแลัะสุอบผ่านชุด้วิิชาตามที�

หลัักสุ้ตรกำาหนด้ 4 - 5 ชุด้วิิชา (24 - 30 หน่วิยกิต) โด้ยจัะต้องได้้ระด้ับคะแนนเฉลัี�ยไม่ตำ�ากวิ่า 3.00 จัาก

ระบบ 4 ระด้ับคะแนนหรือเทียบเท่า ลังทะเบียนเรียนวิิทยานิพันธ์ (12 หน่วิยกิต) พัร้อมทั�งเสุนอ

วิิทยานิพันธ์แลัะสุอบผ่านการสุอบปีากเปีลั่าขั�นสุุด้ท้ายโด้ยคณะกรรมการที�มหาวิิทยาลััยแต่งตั�งแลัะ 

ต้องเปี็นระบบเปีิด้ให้ผ้้สุนใจัเข้ารับฟัังได้้ แลัะผลังานหรือสุ่วินหนึ�งของวิิทยานิพันธ์ต้องได้้รับการตีพัิมพั์

หรืออย่างน้อยได้้รับการยอมรับให้ตีพัิมพ์ัในวิารสุารระดั้บชาติหรือนานาชาติที�มีคุณภาพัตามปีระกาศึ 

คณะกรรมการการอุด้มศึึกษา เรื�อง หลัักเกณฑิ์การพัิจัารณาวิารสุารทางวิิชาการสุำาหรับการเผยแพัร่ 

ผลังานทางวิิชาการ หรือนำาเสุนอต่อที�ปีระชุมวิิชาการโด้ยบทควิามที�นำาเสุนอฉบับสุมบ้รณ์ (Full Paper) 

ได้้รับการตีพัิมพ์ัในรายงานสุืบเน้�องจัากการปีระชุมวิิชาการ (Proceedings) ด้ังกลั่าวิ แลัะในภาค 

การศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนสุำาเร็จัการศึึกษานักศึึกษาต้องลังทะเบียนเรียนเพืั�อเข้ารับการอบรมเข้มเสุริม

ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิต (ไม่นับหน่วิยกิต)

   หลักส้ตร	 แผน	 ข นักศึึกษาต้องลังทะเบียนเรียนแลัะสุอบผ่านชุด้วิิชาตามที�หลัักสุ้ตร

กำาหนด้ 5 - 6 ชุด้วิิชา (30 - 36 หน่วิยกิต) โด้ยจัะต้องได้้ระด้ับคะแนนเฉลัี�ยไม่ตำ�ากวิ่า 3.00 จัากระบบ  

4 ระด้ับคะแนนหรือเทียบเท่า ลังทะเบียนเรียนการศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (6 หน่วิยกิต) แลัะสุอบผ่านการ

สุอบปีระมวิลัควิามร้้ (Comprehensive Examination) ด้้วิยข้อเขียนแลัะ/หรือปีากเปีลั่าในสุาขาวิิชานั�น  

พัรอ้มทั�งเสุนอรายงานการศึกึษาค้นควิา้อสิุระแลัะสุอบผา่นการสุอบปีากเปีลัา่ขั�นสุดุ้ท้าย โด้ยคณะกรรมการ 

ที�มหาวิทิยาลัยัแต่งตั�งแลัะต้องเป็ีนระบบเปิีด้ให้ผ้สุ้นใจัเข้ารบัฟังัได้ ้แลัะรายงานการศึกึษาค้นควิา้อิสุระหรือ 

สุ่วินหนึ�งของรายงานการศึึกษาค้นควิ้าอิสุระต้องได้้รับการเผยแพัร่ในลัักษณะใด้ลัักษณะหนึ�งที�สุืบค้นได้้ 

แลัะในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนสุำาเร็จัการศึึกษานักศึึกษาต้องลังทะเบียนเพืั�อเข้ารับการอบรมเข้ม 

เสุริมปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิต (ไม่นับหน่วิยกิต) 
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11.3	 การศึกษาตามหลักส้ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระยะเวิลัาการศึึกษาไม่เกิน  

3 ปีีการศึึกษา นักศึึกษาลังทะเบียนเรียนได้้ภาคการศึึกษาลัะไม่เกิน 2 ชุด้วิิชา (12 หน่วิยกิต) ยกเว้น	

ภาคการศึึกษาที�ลังทะเบียนเรียนชุด้วิิชาปีระสุบการณ์วิิชาชีพัปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิต ให้ลังทะเบียนได้้ 

3 ชุด้วิิชา ด้ังนั�น นักศึึกษาทุกคนควิรลังทะเบียนเรียนตามแนวิทางการจััด้โปีรแกรมการศึึกษาที�ระบุไวิ้ใน 

หลักัสุต้รของตน ซึึ่�งแตล่ัะภาคการศึกึษาอาจัเรยีนครบ 2 ชดุ้วิชิาตามที�มหาวิทิยาลัยักำาหนด้ หรอืเลัอืกเรยีน

เพัยีง 1 ชดุ้วิชิาก็ได้ ้สุำาหรับชุด้วิชิาที�เหลืัออาจัเรียนภายหลังัโด้ยวิางแผนการศึกึษาให้สุอด้คล้ัองกับแนวิทาง

การเปีิด้สุอนชุด้วิิชานั�นๆ

11.4 การลังทะเบียนเรียนแต่ลัะภาคการศึึกษาให้นักศึึกษาพิัจัารณาจัากโครงสุร้างของหลัักสุ้ตร 

แลัะแนวิทางการจััด้โปีรแกรมการศึกึษาที�ระบไุว้ิในเอกสุารหลัักสุต้รฉบับนี� ปีระกอบกับแนวิทางการเปิีด้สุอน 

ชุด้วิิชาแลัะตารางสุอบไลั่ที�ระบุไว้ิในค้่มือลังทะเบียนเรียนแต่ลัะปีีการศึึกษา ทั�งนี� ชุด้วิิชาที�ลังทะเบียน 

ในภาคการศึึกษาเด้ียวิกันจัะต้องมีตารางสอีบไล่ท่�ไม่ตรงกัน

11.5	 การศึกษาตามหลักส้ตรระดับปริญญาเอีก	 ระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตร	

นอกจัากการศึึกษาจัากปีระมวิลัสุาระชุด้วิิชา แนวิการศึึกษาชุด้วิิชา รายชื�อเอกสุารคัด้สุรร การสุื�อสุาร

ผ่านเครือข่ายอิเลั็กทรอนิกสุ์ที�มหาวิิทยาลััยจััด้ให้แล้ัวิ นักศึึกษาจัะต้องศึึกษาค้นควิ้าเพิั�มเติม จััด้ทำา

รายงานแลัะสุง่งานที�ได้ร้บัมอบหมายเขา้รว่ิมสุมัมนาเสุรมิ/สุมัมนาเขม้ แลัะสุอบไลัป่ีระจัำาภาคการศึกึษา

ตามวิัน เวิลัา แลัะสุถานที�ที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้

11.6 หากนักศึึกษามีปีัญหาเกี�ยวิกับเน้�อหาในปีระมวิลัสุาระชุด้วิิชา แนวิการศึึกษาชุด้วิิชา 

สุื�อการสุอนตา่งๆ แลัะวิธีิการศึกึษาชุด้วิชิา สุามารถขอคำาปีรกึษาที�สุาขาวิชิาฯ ได้ ้โด้ยเขียนจัด้หมาย โทรศัึพัท์  

โทรสุาร หรือเวิ็บไซึ่ต์ ตามที�อย้่นี�

   ปีระธานกรรมการปีระจัำาสุาขาวิิชาศึึกษาศึาสุตร์

   มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจั้งวิัฒนะ  ตำาบลับางพั้ด้

   อำาเภอปีากเกร็ด้  จัังหวิัด้นนทบุรี 11120

   โทรศึัพัท์ 0 2503 3567 หรือ 0 2504 8505 - 6

   โทรสุาร 0 2503 3566 หรือ

   เวิ็บไซึ่ต์ http://edu.stou.ac.th/EDU/page/home.aspx
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11.7 หากนักศึกึษามปัีีญหาเกี�ยวิกับการลังทะเบยีนเรยีน การโอนชุด้วิิชา การเพิั�ม/ถอนชุด้วิิชา  

การเปีลัี�ยนคำานำาหนา้ชื�อ - ชื�อสุกลุั การเปีลัี�ยนที�อย่้ การขอตอ่อายสุุถานภาพันกัศึกึษา การลัาพักัการศึกึษา  

การขอรับใบปีระเมินผลัการศึึกษา การขอรับใบรับรองสุถานภาพันักศึึกษา การขอรับใบรายงาน 

ผลัการศึึกษา รวิมทั�งการรอ้งเรยีนเรื�องอื�นๆ ที�เกี�ยวิกบักจิักรรมการศึกึษาในเรื�องการสุมคัรเป็ีนนกัศึกึษา  

การลังทะเบียนเรียน แลัะการสุอบ สุามารถขอคำาปีรึกษาที�สุำานักบัณฑิิตศึึกษาได้้ โด้ยเขียนจัด้หมาย 

โทรศึัพัท์ โทรสุาร หรือเวิ็บไซึ่ต์ ตามที�อย้่นี�

   สุำานักบัณฑิิตศึึกษา  มหาวิิทยาลััยสุุโขทัยธรรมาธิราช

   ต้้ ปีณ.55 ที�ทำาการไปีรษณีย์โทรเลัขหลัักสุี�

   กรุงเทพัฯ 10210

   โทรศึัพัท์ 0 2504 7560 - 4

   โทรสุาร 0 2503 2660 หรือ

   เวิ็บไซึ่ต์ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

ปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
แขนงวิิชาหลัักสููตรแลัะการสูอน

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2565)

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร
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  หลัักสููตรปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
 แขนงวิิชาหลัักสููตรแลัะการสูอน

Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา	
ชื�อเต็ม ปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

อักษรย่อ ปีร.ด้. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Curriculum and Instruction)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ	2.1

1. สุำาเร็จัการศึกึษาระดั้บขั�นปีริญญาโททางการศึกึษาด้า้นหลักัสุต้รแลัะการสุอนหรือเทียบเท่า 

จัากมหาวิิทยาลััยหรือสุถาบันอุด้มศึึกษาอื�นที�สุภามหาวิิทยาลััยนั�นๆ รับรอง

2. มีค่าคะแนนเฉลัี�ยระด้ับปีริญญาโท ไม่ตำ�ากวิ่า 3.25 จัากระบบคะแนน 4.00 หรือเปี็นไปีตาม

ควิามเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลัักสุ้ตรฯ

3. ปีฏิบัติหน้าที�ที�เกี�ยวิข้องกับนกัการศึกึษาในองคก์รตา่งๆ หรอืหนา้ที�อื�นที�ตอ้งใชค้วิามร้ด้้า้น

หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน 

4. มีควิามร้้ภาษาต่างปีระเทศึในระด้ับที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้

5. มีผลังานแลัะโครงการวิิจััยที�เหมาะสุมในศึาสุตร์ทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

6. เปี็นผ้้ที�สุภาวิิชาการพิัจัารณาแล้ัวิเห็นสุมควิรรับเข้าศึึกษาได้้โด้ยที�ไม่กระทบกระเทือนต่อ

การรักษามาตรฐานบัณฑิิตศึึกษา

หมายเหตุ	 1) ผ้้สุำาเร็จัการศึึกษาระด้ับปีริญญาโทในสุาขาวิิชาอื�นต้องศึึกษาเพัิ�มเติมอีก 1 ชุด้วิิชา คือ ชุด้วิิชา 22745  

  สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน โด้ยไม่นับหน่วิยกิต

 2) ผ้้ที�มีคุณสุมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เปี็นโรคที�เปี็นอุปีสุรรคต่อการศึึกษาแลัะเคยถ้กถอนสุถานภาพัการ 

  เป็ีนนักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเน้�องจัากควิามปีระพัฤติเสุื�อมเสีุยหากการกระทำานั�นได้้กระทำาโด้ยมิได้ ้

  มีเจัตนากระทำาควิามผิด้ หรือกระทำาโด้ยปีระมาท แลัะถึงแก่โทษในการกระทำาจัะกลัับเข้าศึึกษาใหม่ได้้ 

  หากสุภาวิิชาการเห็นสุมควิรให้เข้าศึึกษา ทั�งนี� เมื�อพั้นกำาหนด้ 5 ปีี นับตั�งแต่วิันปีระกาศึสุถานภาพั 

  การเปี็นนักศึึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ	2.1

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ   3  18
 ข. ดุ้ษฎีีนิพันธ์    36
 ค. สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต
 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	54	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)
  20905 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง
  22902 สุัมมนาปีระเด้็นทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน
  22904 แนวิคิด้แลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องกับหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน
 ข.	ดุษฎี่นิพนธ์	(36	หน่วยกิต)
  22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์
	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎี่บัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)
  20997 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตศึึกษาศึาสุตร์**

   เปี็นการสุัมมนาเข้มที�เน้นการฝ่ึกปีฏิบัติเพัื�อเสุริมสุร้างปีระสุบการณ์ โด้ยมีการปีระเมินผลั

   การสุัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วิยกิต) แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีท่�	1	 ภาคต้น 20905 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง

  22904 แนวิคิด้แลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องกับหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 22902 สุัมมนาปีระเด้็นทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

ปีท่�	2	 ภาคต้น 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย	 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคต้น 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคปลาย 20997 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตศึึกษาศึาสุตร์

หมายเหตุ * โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมกีารปีรบัปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศึกึษาตดิ้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย

 ** นักศึึกษาต้องเข้ารับการสุัมมนาเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
แขนงวิิชาบัริหารการศึึกษา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2565)
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  หลัักสููตรปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
 แขนงวิิชาบริหารการศึึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา	
ชื�อเต็ม ปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต (บริหารการศึึกษา)

อักษรย่อ ปีร.ด้. (บริหารการศึึกษา)

ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Administration)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Administration)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ	1.1

1. สุำาเร็จัการศึึกษาระดั้บปีริญญาโททางการบริหารการศึึกษาหรือเทียบเท่าแลัะมีค่าระด้ับ

คะแนนเฉลัี�ยสุะสุมไม่ตำ�ากวิ่า 3.50 จัากระบบคะแนน 4.00

2. มีปีระสุบการณ์แลัะผลังานที�โด้ด้เด้่นแลัะเหมาะสุมในศึาสุตร์ทางการบริหารการศึึกษา

3. ทำาวิิทยานิพันธ์ในระด้ับมหาบัณฑิิต แลัะมีปีระสุบการณ์ในการทำาวิิจััยโด้ยมีผลัการวิิจััย 

ที�มคีณุภาพัด้เียี�ยม ซึ่ึ�งไม่ใช่เปีน็สุ่วินหนึ�งของการศึกึษาเพืั�อรบัปีริญญา แลัะได้ร้บัการเผยแพัร่ในวิารสุาร

ระด้ับชาติหรือระด้ับนานาชาติ

4. มีโครงการวิิจัยัที�เหมาะสุมในศึาสุตรท์างการบรหิารการศึกึษาแลัะมแีผนการที�ชดั้เจันเกี�ยวิกบั 

การนำาควิามร้้ไปีปีฏิบัติตามหลัักสุ้ตรที�เรียนภายหลัังสุำาเร็จัการศึึกษา

5. มีควิามร้้ภาษาอังกฤษในระด้ับที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้

หมายเหตุ	 สุำาหรับผ้้สุำาเร็จัการศึึกษาที�มีระด้ับคะแนนเฉลัี�ยสุะสุมระด้ับปีริญญาโทหรือเทียบเท่าตำ�ากวิ่า 3.50  

 จัากระบบคะแนน 4.00 หรือมีคุณสุมบัติไม่ครบตามที�กำาหนด้ มหาวิิทยาลััยอาจัรับเข้าศึึกษาโด้ยพัิจัารณา

 จัากปีระสุบการณ์แลัะอาจักำาหนด้ให้ศึึกษาชุด้วิิชาเพัิ�มเติมเพัื�อปีรับพัื�นฐานควิามร้้ โด้ยไม่นับหน่วิยกิต 

 ตามที�คณะกรรมการบัณฑิิตศึึกษาสุาขาวิิชา/มหาวิิทยาลััยกำาหนด้
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แบบ	2.1

1. สุำาเร็จัการศึึกษาระดั้บปีริญญาโทหรือเทียบเท่าแลัะมีค่าระดั้บคะแนนเฉลัี�ยสุะสุมไม่ตำ�ากวิ่า 

3.25 จัากระบบคะแนน 4.00 หรือปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิตชั�นสุ้ง

2. ปีฏิบัติหน้าที�เกี�ยวิข้องกับการบริหารการศึึกษา

3. มีผลังาน แลัะโครงการวิิจััยที�เหมาะสุมในศึาสุตร์ทางการบริหารการศึึกษาแลัะมีแผนการที�

ชัด้เจันเกี�ยวิกับการนำาควิามร้้ไปีปีฏิบัติตามหลัักสุ้ตรที�เรียนภายหลัังสุำาเร็จัการศึึกษา

4. มีควิามร้้ภาษาอังกฤษในระด้ับที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้

หมายเหตุ	 1) สุำาหรับผ้้สุำาเร็จัการศึึกษาระด้ับปีริญญาโทหรือเทียบเท่าที�มีค่าระด้ับคะแนนเฉลัี�ยสุะสุมตำ�ากวิ่า 3.25 

  จัากระบบคะแนน 4.00 หรือมีคณุสุมบัตไิมค่รบตามที�กำาหนด้ มหาวิทิยาลัยัอาจัรับเขา้ศึกึษาโด้ยพัจิัารณา 

  จัากปีระสุบการณ์แลัะอาจักำาหนด้ให้ศึึกษาชุด้วิิชาเพัิ�มเติมเพัื�อปีรับพัื�นฐานควิามร้้ โด้ยไม่นับหน่วิยกิต 

  ตามที�คณะกรรมการบัณฑิิตศึึกษาสุาขาวิิชา/มหาวิิทยาลััยกำาหนด้ และ

 2) ผ้้สุำาเร็จัการศึึกษาระด้ับปีริญญาโทที�มิใช่ทางการบริหารการศึึกษา ต้องศึึกษาชุด้วิิชาเพัิ�มเติมเพัื�อ 

  ปีรับพืั�นฐานควิามร้้ โด้ยไม่นับหน่วิยกิต ตามที�คณะกรรมการบัณฑิิตศึึกษาสุาขาวิิชา/มหาวิิทยาลััย 

  กำาหนด้

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ	1.1

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ   1  ไม่นับหน่วิยกิต

 ข. ดุ้ษฎีีนิพันธ์   48

 ค. สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	48	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	1	ชุดวิชา	(ไม่นับหน่วยกิต)

  23910 สุัมมนาปีระเด้็นแลัะปีัญหาเพัื�อการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษา

หมายเหต ุ * โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมกีารปีรบัปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศึกึษาตดิ้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย
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	 ข.	ดุษฎี่นิพนธ์	(48	หน่วยกิต)

  23994 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎี่บัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  23995 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตทางการบริหารการศึึกษา*

   เปี็นการสุัมมนาเข้มที�เน้นการฝ่ึกปีฏิบัติเพัื�อเสุริมสุร้างปีระสุบการณ์ โด้ยมีการปีระเมินผลั

   การสุัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วิยกิต) แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

แบบ	2.1

  1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 4 24

 ข. ดุ้ษฎีีนิพันธ์  36

 ค. สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	60	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  23906 การวิิเคราะห์เชิงวิิพัากษ์แลัะการปีระยุกต์ใช้ทฤษฎีีทางการบริหารการศึึกษา 

  23907 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้งเพัื�อการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษา

  23908 สุัมมนาปีระเด้็นแลัะปีัญหาเพัื�อการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษา

  23909 ปีระเด้็นคัด้สุรรทางการบริหารการศึึกษา

	 ข.	ดุษฎี่นิพนธ์	(36	หน่วยกิต)

  23997 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎี่บัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  23995 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตทางการบริหารการศึึกษา*

   เปี็นการสุัมมนาเข้มที�เน้นการฝ่ึกปีฏิบัติเพัื�อเสุริมสุร้างปีระสุบการณ์ โด้ยมีการปีระเมินผลั

   การสุัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วิยกิต) แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

หมายเหตุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการสุัมมนาเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	1.1

ปีท่�	1	 ภาคต้น 23910 สุัมมนาปีระเด้็นแลัะปีัญหาเพัื�อการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 23994 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	2	 ภาคต้น 23994 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 23994 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคต้น 23994 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคปลาย 23995 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตทางการบริหารการศึึกษา

แบบ	2.1

ปีท่�	1	 ภาคต้น 23906 การวิิเคราะห์เชิงวิิพัากษ์แลัะการปีระยุกต์ใช้ทฤษฎีีทาง

   การบริหารการศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 23907 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้งเพัื�อการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษา

  23908 สุัมมนาปีระเด้็นแลัะปีัญหาเพัื�อการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 23909 ปีระเด้็นคัด้สุรรทางการบริหารการศึึกษา 

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 23997 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคต้น 23997 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคปลาย 23997 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

  23995 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตทางการบริหารการศึึกษา



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
แขนงวิิชาการวิัดแลัะประเมินผลัการศึึกษา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2563)



39

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หล
ักส
ูตร
ปร
ัชญ

าด
ุษฎ

ีบัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าก
าร
วัด
แล
ะป
ระ
เม
ินผ
ลก
าร
ศึก
ษา

  หลัักสููตรปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
 แขนงวิิชาการวิัดแลัะประเมิินผลัการศึึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Measurement and Evaluation

ชื่อปริญญา	
ชื�อเต็ม ปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา)

อักษรย่อ ปีร.ด้. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา)

ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Measurement  

 and Evaluation)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Measurement and Evaluation)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ	2.1

1. สุำาเร็จัการศึึกษาระดั้บปีริญญาโทด้า้นการวัิด้ผลัการศึกึษา สุถติ ิวิิจัยั ปีระเมินทางการศึกึษา 

หรือสุาขาที�เกี�ยวิข้อง หรือสุาขาอื�นๆ จัากสุถาบันอุด้มศึึกษาที�สุภามหาวิิทยาลััยนั�นๆ รับรอง 

2. มีคะแนนเฉลัี�ยระด้ับปีริญญาโท ไม่ตำ�ากวิ่า 3.25 จัากระบบคะแนน 4.00

3. มีควิามร้้ภาษาต่างปีระเทศึในระด้ับที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้ และ

4. มีผลังานแลัะโครงการวิิจััยที�เหมาะสุมในศึาสุตร์ด้้านการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

หมายเหตุ	 1) ผ้้สุำาเร็จัการศึึกษาระด้ับปีริญญาโทในสุาขาอื�นต้องได้้รับการปีระเมินควิามสุามารถพัื�นฐานด้้านการวัิด้ 

  แลัะปีระเมินผลัการศึึกษาตามที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้

 2) ผ้้สุำาเร็จัการศึึกษาระด้ับปีริญญาโทในสุาขาอื�นต้องศึึกษาเพัิ�มอีก 1 ชุด้วิิชา คือ ชุด้วิิชา 24732 ทฤษฎีี 

  การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา แลัะการปีระเมินโครงการ โด้ยไม่นับหน่วิยกิต

 3) ผ้้ที�มีคุณสุมบัติตามข้อ 1 - 4 ต้องไม่เปี็นโรคที�เปี็นอุปีสุรรคต่อการศึึกษาแลัะเคยถ้กถอนสุถานภาพั 

  การเปี็นนักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย เน้�องจัากควิามปีระพัฤติเสุื�อมเสุียหากการกระทำานั�นได้้กระทำาโด้ย 

  มิได้้มีเจัตนากระทำาควิามผิด้ หรือกระทำาโด้ยปีระมาท แลัะถึงแก่โทษในการกระทำาจัะกลัับเข้าศึึกษา 

  ใหม่ได้้หากสุภาวิิชาการเห็นสุมควิรให้เข้าศึึกษา ทั�งนี� เมื�อพั้นกำาหนด้ 5 ปีี นับตั�งแต่วิันปีระกาศึให้ 

  พั้นสุถานภาพัการเปี็นนักศึึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ	2.1

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ   3  18
 ข. ดุ้ษฎีีนิพันธ์    36
 ค. สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต
 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	54	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)
  20905 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง
  24903 ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตในการปีระเมินทางการศึึกษาขนาด้ใหญ่  
  24904 สุัมมนาปีระเด้็นร่วิมสุมัยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา 
	 ข.	ดุษฎี่นิพนธ์	(36	หน่วยกิต)
  22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์
	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎี่บัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)
  20997 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตศึึกษาศึาสุตร์**

   เปี็นการสุัมมนาเข้มที�เน้นการฝ่ึกปีฏิบัติเพัื�อเสุริมสุร้างปีระสุบการณ์ โด้ยมีการปีระเมินผลั

   การสุัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วิยกิต) แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีท่�	1	 ภาคต้น 20905 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง

  24903 ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตในการปีระเมินทางการศึึกษาขนาด้ใหญ่

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 24904 สุัมมนาปีระเด้็นร่วิมสุมัยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย	 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคต้น 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคปลาย 20997 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตศึึกษาศึาสุตร์

หมายเหต ุ * โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมกีารปีรบัปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศึกึษาตดิ้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย

 ** นักศึึกษาต้องเข้ารับการสุัมมนาเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
แขนงวิิชาการแนะแนวิแลัะการปรึกษาเชิงจิตวิิทยา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2564)
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รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
แขนงวิิชาการแนะแนวิแลัะการปรึกษาเชิงจิตวิิทยา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2564)

  หลัักสููตรปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
  แขนำงวิิชาการแนำะแนำวิแลัะการปีรึกษาเชิงจิิต่วิิทยา

Doctor of Philosophy Program in Guidance and Psychological Counseling              

ชื่อปริญญา	
ชื�อเต็ม ปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต (การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา)
อักษรย่อ ปีร.ด้. (การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา)
ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Guidance and Psychological  

 Counseling)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Guidance and Psychological Counseling)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ	2.1
1. สุำาเร็จัการศึึกษาระดั้บขั�นปีริญญาโททางการแนะแนวิ/จิัตวิิทยา/การปีรึกษาเชิงจิัตวิิทยา/ 

การให้คำาปีรึกษา หรือเทียบเท่าจัากมหาวิิทยาลััย หรือสุถาบันอุด้มศึึกษาอื�นที�สุภามหาวิิทยาลััยนั�นๆ 
รับรอง

2. มีค่าคะแนนเฉลัี�ยระด้ับปีริญญาโท ไม่ตำ�ากวิ่า 3.25 จัากระบบคะแนน 4.00 หรือเปี็นไปีตาม
ควิามเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลัักสุ้ตรฯ

3. ปีฏิบตัหินา้ที�ที�เกี�ยวิขอ้งกบัการแนะแนวิ/การปีรกึษาเชงิจัติวิิทยา/จัติวิิทยา/การใหค้ำาปีรกึษา
ในองค์กรต่างๆ หรือหน้าที�อื�นที�ต้องใช้ควิามร้้ด้้านการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา 

4. มีควิามร้้ภาษาต่างปีระเทศึในระด้ับที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้
5. มีผลังานแลัะโครงการวิิจััยที�เหมาะสุมในศึาสุตร์ทางการแนะแนวิ/การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา/

จัิตวิิทยา/การให้คำาปีรึกษา
6. เปี็นผ้้ที�สุภาวิิชาการพัิจัารณาแลั้วิเห็นสุมควิรรับเข้าศึึกษาได้้โด้ยที�ไม่กระทบต่อการรักษา

มาตรฐานบัณฑิิตศึึกษา

หมายเหตุ	 1) ผ้้สุำาเร็จัการศึึกษาระดั้บปีริญญาโทในสุาขาวิิชาอื�นต้องเรียนเพัิ�มอีก 1 ชุด้วิิชา คือ ชุด้วิิชา 25714  
  การพััฒนาเครื�องมือแลัะกิจักรรมแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา โด้ยไม่นับหน่วิยกิต
 2) ผ้้ที�มีคุณสุมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เปี็นโรคที�เปี็นอุปีสุรรคต่อการศึึกษาแลัะเคยถ้กถอนสุถานภาพั 
  การเปี็นนักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเน้�องจัากควิามปีระพัฤติเสุื�อมเสุียหากการกระทำานั�นได้้กระทำาโด้ย 
  มิได้มี้เจัตนากระทำาควิามผดิ้ หรอืกระทำาโด้ยปีระมาท แลัะถงึแก่โทษในการกระทำาจัะกลับัเขา้ศึึกษาใหม่ 
  ได้้หากสุภาวิิชาการเห็นสุมควิรให้เข้าศึึกษา ทั�งนี� เมื�อพั้นกำาหนด้ 5 ปีี นับตั�งแต่วิันปีระกาศึสุถานภาพั 
  การเปี็นนักศึึกษา



หล
ักส
ูตร
ปร
ัชญ

าด
ุษฎ

ีบัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าก
าร
แน
ะแ
นว
แล
ะก
าร
ปร
ึกษ
าเช
ิงจ
ิตว
ิทย
า

44

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ	2.1

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ   3  18
 ข. ดุ้ษฎีีนิพันธ์    36
 ค. สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต
 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	54	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)
  20905 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง
  25904 สุัมมนาปีระเด้็นร่วิมสุมัยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา
  25905 แนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีีการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาขั�นสุ้ง
  ข.	ดุษฎี่นิพนธ์	(36	หน่วยกิต)
  22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์
	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎี่บัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)
  20997 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตศึึกษาศึาสุตร์**

   เปี็นการสุัมมนาเข้มที�เน้นการฝ่ึกปีฏิบัติเพัื�อเสุริมสุร้างปีระสุบการณ์ โด้ยมีการปีระเมินผลั

   การสุัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วิยกิต) แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีท่�	1	 ภาคต้น 20905 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง

  25905 แนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีีการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาขั�นสุ้ง 

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 25904 สุัมมนาปีระเด้็นร่วิมสุมัยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษา 

   เชิงจัิตวิิทยา 

ปีท่�	2	 ภาคต้น 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย	 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคต้น 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคปลาย 20997 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตศึึกษาศึาสุตร์

หมายเหตุ * โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมกีารปีรบัปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศึกึษาตดิ้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย

 ** นักศึึกษาต้องเข้ารับการสุัมมนาเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
แขนงวิิชาเทคโนโลัย่แลัะสูื�อสูารการศึึกษา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2564)
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  หลัักสููตรปรัชญาดุษฎ่บััณฑิิต
 แขนงวิิชาเทคโนโลัยีีแลัะสู่�อสูารการศึึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญา	
ชื�อเต็ม ปีรัชญาดุ้ษฎีีบัณฑิิต (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)
อักษรย่อ ปีร.ด้. (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)
ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Educational Technology  

 and Communications)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ	2.1

1. สุำาเร็จัการศึกึษาระด้บัขั�นปีรญิญาโท หรอืเทียบเทา่จัากมหาวิทิยาลัยั หรอืสุถาบนัอดุ้มศึกึษาอื�น 
ที�สุภามหาวิิทยาลััยนั�นๆ รับรอง

2. มีค่าคะแนนเฉลัี�ยระด้ับปีริญญาโท ไม่ตำ�ากวิ่า 3.25 จัากระบบคะแนน 4.00 หรือเปี็นไปีตาม
ควิามเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลัักสุ้ตรฯ

3. มีควิามร้้ภาษาต่างปีระเทศึในระด้ับที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้
4. มีผลังานแลัะโครงการวิิจััยที�เหมาะสุมในศึาสุตร์ทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา
5. เปี็นผ้้ที�สุภาวิิชาการพิัจัารณาแล้ัวิเห็นสุมควิรรับเข้าศึึกษาได้้โด้ยที�ไม่กระทบกระเทือนต่อ

การรักษามาตรฐานบัณฑิิตศึึกษา

หมายเหตุ	 ผ้้ที�มีคุณสุมบัติตามข้อ  1 - 5 ต้องไม่เปี็นโรคที�เปี็นอุปีสุรรคต่อการศึึกษาแลัะเคยถ้กถอนสุถานภาพัการ 

 เปี็นนักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเน้�องจัากควิามปีระพัฤติเสุื�อมเสุียหากการกระทำานั�นได้้กระทำาโด้ยมิได้้มี 

 เจัตนากระทำาควิามผิด้ หรือกระทำาโด้ยปีระมาท แลัะถึงแก่โทษในการกระทำาจัะกลัับเข้าศึึกษาใหม่ได้้หาก 

 สุภาวิิชาการเห็นสุมควิรให้เข้าศึึกษา ทั�งนี� เมื�อพั้นกำาหนด้ 5 ปีี นับตั�งแต่วิันปีระกาศึให้พั้นสุถานภาพั 

 การเปี็นนักศึึกษา



หล
ักส
ูตร
ปร
ัชญ

าด
ุษฎ

ีบัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าเท

คโ
นโ
ลย
ีแล
ะส
ื่อส
าร
กา
รศ
ึกษ
า

48

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ	2.1

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ   3  18
 ข. ดุ้ษฎีีนิพันธ์    36
 ค. สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต
 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	54	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	3	ชุดวิชา	(18	หน่วยกิต)
  20905 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง
  27902 สุัมมนาปีระเด้็นทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา
  27904 แนวิคิด้ทฤษฎีีทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา
  ข.	ดุษฎี่นิพนธ์	(36	หน่วยกิต)
  22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์
	 ค.	สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎี่บัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)
  20997 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตศึึกษาศึาสุตร์**

   เปี็นการสุัมมนาเข้มที�เน้นการฝ่ึกปีฏิบัติเพัื�อเสุริมสุร้างปีระสุบการณ์ โด้ยมีการปีระเมินผลั

   การสุัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วิยกิต) แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ	2.1

ปีท่�	1	 ภาคต้น 20905 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง

  27904 แนวิคิด้ทฤษฎีีทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 27902 สุัมมนาปีระเด้็นทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย	 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคต้น 22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคปลาย 20997 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตศึึกษาศึาสุตร์

หมายเหตุ * โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมีการปีรับปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอให้นกัศึกึษาติด้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย

 ** นักศึึกษาต้องเข้ารับการสุัมมนาเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต
แขนงวิิชาหลัักสููตรแลัะการสูอน

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2562)

ประกอบัด�วิย 6 กลัุ่มวิิชา คือ

 	กลัุ่มวิิชาปฐมวิัยศึึกษา

 	กลัุ่มวิิชาภาษาไทย

 	กลัุ่มวิิชาคณิตศึาสูตร์

 	กลัุ่มวิิชาสูังคมศึึกษา

 	กลัุ่มวิิชาภาษาอังกฤษ

 	กลัุ่มวิิชาอาช่วิศึึกษาแลัะการงานอาช่พ
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  หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต 
 แขนงวิิชาหลัักสููตรแลัะการสูอน

Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา	
ชื�อเต็ม ศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

อักษรย่อ ศึษ.ม. (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Curriculum and Instruction)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Curriculum and Instruction)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สุำาเร็จัการศึึกษาระด้ับปีริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้้านศึึกษาศึาสุตร์หรือครุศึาสุตร์จัาก

มหาวิิทยาลััย หรือสุถาบันอุด้มศึึกษาที�สุภามหาวิิทยาลััยนั�นๆ รับรอง

2. มีคะแนนเฉลัี�ยระด้ับปีริญญาตรีไม่ตำ�ากวิ่า 2.50

3. เปี็นคร้ หรือบุคลัากรปีระจัำาการทางการศึึกษาที�ทำาหน้าที�สุอน อบรมเผยแพัร่ควิามร้้ 

แนะแนวิ หรือให้บริการการศึึกษา และ

4. มีปีระสุบการณ์การทำางานในสุาขาที�เกี�ยวิข้องกับหลัักสุ้ตรแลัะการสุอนมาแล้ัวิไม่ตำ�ากวิ่า  

1 ปีี หร่อี

5. เปี็นผ้้ที�สุภาวิิชาการพิัจัารณาแล้ัวิเห็นสุมควิรรับเข้าศึึกษาได้้โด้ยที�ไม่กระทบกระเทือน 

ต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิิตศึึกษา

หมายเหตุ 1) ผ้้ที�มีคุณสุมบัติตามข้อ 1,  3,  4  แต่ได้้คะแนนเฉลัี�ยระด้ับปีริญญาตรีตำ�ากวิ่า 2.50 มหาวิิทยาลััยอาจัรับ 

  เข้าศึึกษาได้้

 2) ผ้้ที�มีคุณสุมบัติตามข้อ 1 - 5 ต้องไม่เปี็นโรคที�เปี็นอุปีสุรรคต่อการศึึกษา แลัะเคยถ้กถอนสุถานภาพั 

  การเปี็นนักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเน้�องจัากควิามปีระพัฤติเสุื�อมเสุีย
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 4 24

 ข. วิิทยานิพันธ์  12

 ค. การอบรมเข้มเสุริมปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	36	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  วิชาแกน 1 ชุดวิชา

  21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  วิชาเฉพาะด้าน 3 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ�มวิชาใดกลุ�มวิชาหนึ�งดังต�อไปนี�

  กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22740 หลัักการแลัะแนวิคิด้ทางการปีฐมวิัยศึึกษา

  22741 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22742 การบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวิัย

  22744 การจััด้ปีระสุบการณ์สุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย

  22772 สุภาพัแวิด้ลั้อม นวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย

  กลุ่มวิชาภาษาไทย

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22746 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาไทย

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22747 การพััฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วิรรณกรรมท้องถิ�น

  22749 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาไทย

หมายเหต ุ * โครงสุร้างแลัะรายลัะเอียด้ของหลัักสุ้ตรอาจัมีการปีรับปีรุง/เปีลัี�ยนแปีลังได้้ ทั�งนี� ขอให้นักศึึกษาติด้ตามข่าวิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย
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  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22750 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนคณิตศึาสุตร์

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22751 คณิตศึาสุตร์ปีระยุกต์

  22752 คณิตศึาสุตร์สุำาหรับคร้

  22753 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้คณิตศึาสุตร์

  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22754 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนสุังคมศึึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22755 โลักาภิวิัตน์ศึึกษา

  22756 สุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์

  22757 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้สุังคมศึึกษา

  กลุ่มวิชาภาษาอีังกฤษ

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22762 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาอังกฤษ

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22763 บริบทการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

  22764 การพััฒนาสุื�อการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาอังกฤษ

  กลุ่มวิชาอีาช่วศึกษาและการงานอีาช่พ

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22770 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22771 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้อาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

  27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  20795 วิิทยานิพันธ์

 ค.	การอีบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน*  

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

แผน	ข

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 5 30

 ข. การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ 1 6

 ค. การอบรมเข้มเสุริมปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	36	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  วิชาแกน 1 ชุดวิชา

  21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ�มวิชาใดกลุ�มวิชาหนึ�งดังต�อไปนี�

  กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22740 หลัักการแลัะแนวิคิด้ทางการปีฐมวิัยศึึกษา

  22741 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา

หมายเหต ุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22742 การบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวิัย

  22744 การจััด้ปีระสุบการณ์สุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย

  22772 สุภาพัแวิด้ลั้อม นวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย

  กลุ่มวิชาภาษาไทย

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22746 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาไทย

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22747 การพััฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วิรรณกรรมท้องถิ�น

  22749 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาไทย

  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22750 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนคณิตศึาสุตร์

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22751 คณิตศึาสุตร์ปีระยุกต์

  22752 คณิตศึาสุตร์สุำาหรับคร้

  22753 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้คณิตศึาสุตร์

  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22754 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนสุังคมศึึกษา

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22755 โลักาภิวิัตน์ศึึกษา

  22756 สุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์

  22757 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้สุังคมศึึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  กลุ่มวิชาภาษาอีังกฤษ

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22762 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาอังกฤษ

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22763 บริบทการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

  22764 การพััฒนาสุื�อการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาอังกฤษ

  กลุ่มวิชาอีาช่วศึกษาและการงานอีาช่พ

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22770 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22771 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้อาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

  27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา  

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  20794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

	 ค.	การอีบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน*

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต 

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

หมายเหตุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

1)	กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22740 หลัักการแลัะแนวิคิด้ทางการปีฐมวิัยศึึกษา

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22742 การบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวิัย

  22744 การจััด้ปีระสุบการณ์สุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย

  22772 สุภาพัแวิด้ลั้อม นวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการพััฒนา 

   เด้็กปีฐมวิัย

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  22741 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 20795 วิิทยานิพันธ์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20795 วิิทยานิพันธ์

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

2)	กลุ่มวิชาภาษาไทย

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22746 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาไทย

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22747 การพััฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วิรรณกรรมท้องถิ�น

  22749 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาไทย

ปีท่�	2	 ภาคต้น 20795 วิิทยานิพันธ์ 

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20795 วิิทยานิพันธ์ 

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

3)	กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22750 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนคณิตศึาสุตร์

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22751 คณิตศึาสุตร์ปีระยุกต์

  22752 คณิตศึาสุตร์สุำาหรับคร้

  22753 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้คณิตศึาสุตร์

ปีท่�	2	 ภาคต้น 20795 วิิทยานิพันธ์ 

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20795 วิิทยานิพันธ์ 

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

4)	กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22754 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนสุังคมศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22755 โลักาภิวิัตน์ศึึกษา

  22756 สุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์

  22757 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้สุังคมศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 20795 วิิทยานิพันธ์ 

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20795 วิิทยานิพันธ์ 

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

5)	กลุ่มวิชาภาษาอีังกฤษ

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22762 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาอังกฤษ

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22763 บริบทการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

  22764 การพััฒนาสุื�อการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาอังกฤษ
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ปีท่�	2	 ภาคต้น 20795 วิิทยานิพันธ์ 

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20795 วิิทยานิพันธ์ 

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

6)	กลุ่มวิชาอีาช่วศึกษาและการงานอีาช่พ

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22770 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22771 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้อาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

  27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 20795 วิิทยานิพันธ์ 

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20795 วิิทยานิพันธ์ 

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

แผน	ข

1)	กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22740 หลัักการแลัะแนวิคิด้ทางการปีฐมวิัยศึึกษา

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22742 การบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวิัย

  22744 การจััด้ปีระสุบการณ์สุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย

  22772 สุภาพัแวิด้ลั้อม นวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการพััฒนา 

   เด้็กปีฐมวิัย

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  22741 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา
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ปที่�	2	 ภาคตน้ - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22742 การบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวิัย

  22744 การจััด้ปีระสุบการณ์สุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย

  22772 สุภาพัแวิด้ลั้อม นวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการพััฒนา 

   เด้็กปีฐมวิัย

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

   20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน 

 2)	กลุ่มวิชาภาษาไทย

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22746 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาไทย

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22747 การพััฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วิรรณกรรมท้องถิ�น

  22749 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาไทย

ปีท่�	2	 ภาคต้น - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22747 การพััฒนาทักษะทางภาษา

  22748 วิรรณกรรมท้องถิ�น

  22749 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาไทย 

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

3)	กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22750 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนคณิตศึาสุตร์

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22751 คณิตศึาสุตร์ปีระยุกต์

  22752 คณิตศึาสุตร์สุำาหรับคร้

  22753 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้คณิตศึาสุตร์
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ปีท่�	2	 ภาคต้น - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22751 คณิตศึาสุตร์ปีระยุกต์

  22752 คณิตศึาสุตร์สุำาหรับคร้

  22753 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้คณิตศึาสุตร์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

4)	กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22754 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนสุังคมศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22755 โลักาภิวิัตน์ศึึกษา

  22756 สุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์

  22757 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้สุังคมศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22755 โลักาภิวิัตน์ศึึกษา

  22756 สุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์

  22757 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้สุังคมศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

5)	กลุ่มวิชาภาษาอีังกฤษ

ปีท่�	1	 ภาคต้น	 22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22762 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาอังกฤษ

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22763 บริบทการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

  22764 การพััฒนาสุื�อการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาอังกฤษ
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ปีท่�	2	 ภาคต้น - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22763 บริบทการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

  22764 การพััฒนาสุื�อการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

  22765 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาอังกฤษ

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

6)	กลุ่มวิชาอีาช่วศึกษาและการงานอีาช่พ

ปีท่�	1	 ภาคต้น 22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

  22770 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22771 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้อาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

  27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

  27706 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22771 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้อาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

  27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 20794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน 



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต
แขนงวิิชาบัริหารการศึึกษา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง  พ.ศึ. 2565)
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  หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต
 แขนงวิิชาบริหารการศึึกษา

Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา
ชื�อเต็ม ศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต (บริหารการศึึกษา)

ชื�อย่อ ศึษ.ม. (บริหารการศึึกษา)

ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Education (Educational Administration)

ชื�อย่อภาษาอังกฤษ  M.Ed. (Educational Administration)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สุำาเร็จัการศึึกษาปีริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิตจัากสุถาบันอุด้มศึึกษา

ที�สุภามหาวิิทยาลััยนั�นๆ รับรอง

หมายเหตุ	 ผ้้สุำาเร็จัการศึึกษาระด้ับปีริญญาตรีที�ไม่มีวิุฒิทางการศึึกษาต้องศึึกษาชุด้วิิชาเพัิ�มเติมตามที�มหาวิิทยาลััย 

 กำาหนด้

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

1.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่า	หร่อีประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

 1)  โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 4 24

 ข. วิิทยานิพันธ์   12

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต 1 6

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	42	หน่วยกิต

หมายเหตุ  * โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมกีารปีรบัปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศึกึษาตดิ้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลัยั   
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 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  23720 ทฤษฎีีแลัะแนวิปีฏิบัติในการบริหารการศึึกษา

  23721 การวิิจััยการบริหารการศึึกษา

  23722 การบริหารวิิชาการแลัะทรัพัยากรการศึึกษา 

  23723 นโยบาย การวิางแผน แลัะการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  23788 วิิทยานิพันธ์

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(6	หน่วยกิต)

  23796 การพััฒนาทักษะแลัะปีระสุบการณ์วิิชาชีพัสุำาหรับผ้้นำาทางการศึึกษา*

หมายเหตุ กรณีนักศึึกษาปีระสุงค์ศึึกษาชุด้วิิชาเพัิ�มเติม สุามารถเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

 1) ชุด้วิิชา 23727 การพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้

 2) ชุด้วิิชา 23728 นวิัตกรรมการบริหารการศึึกษาแลัะภาวิะผ้้นำา

 3) ชุด้วิิชา 23729 ระบบสุารสุนเทศึแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการบริหารการศึึกษา

2.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่า	หร่อีประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอี่�นๆ

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 5 30

 ข. วิิทยานิพันธ์   12

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต 1 6

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	48	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  23720 ทฤษฎีีแลัะแนวิปีฏิบัติในการบริหารการศึึกษา

  23721 การวิิจััยการบริหารการศึึกษา

  23722 การบริหารวิิชาการแลัะทรัพัยากรการศึึกษา

  23723 นโยบาย การวิางแผน แลัะการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

  23727 การพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้

หมายเหต ุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  23788 วิิทยานิพันธ์

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(6	หน่วยกิต)

  23796 การพััฒนาทักษะแลัะปีระสุบการณ์วิิชาชีพัสุำาหรับผ้้นำาทางการศึึกษา*

หมายเหตุ กรณีนักศึึกษาปีระสุงค์ศึึกษาชุด้วิิชาเพัิ�มเติม สุามารถเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

 1) ชุด้วิิชา 23728 นวิัตกรรมการบริหารการศึึกษาแลัะภาวิะผ้้นำา

 2) ชุด้วิิชา 23729 ระบบสุารสุนเทศึแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการบริหารการศึึกษา

แผน	ข

1.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่า	หร่อีประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 5  30

 ข. การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ 1 6

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต 1 6

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	42	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  บังคับ  4 ชุดวิชา

  23720 ทฤษฎีีแลัะแนวิปีฏิบัติในการบริหารการศึึกษา

  23721 การวิิจััยการบริหารการศึึกษา

  23722 การบริหารวิิชาการแลัะทรัพัยากรการศึึกษา

  23723 นโยบาย การวิางแผน แลัะการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี� 

  23727 การพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้

  23728 นวิัตกรรมการบริหารการศึึกษาแลัะภาวิะผ้้นำา

  23729 ระบบสุารสุนเทศึแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการบริหารการศึึกษา

หมายเหตุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  23787 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(6	หน่วยกิต)

  23796 การพััฒนาทักษะแลัะปีระสุบการณ์วิิชาชีพัสุำาหรับผ้้นำาทางการศึึกษา*

2.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่า	หร่อีประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอี่�นๆ

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 6 36

 ข. การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ 1 6

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต 1 6

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	48	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

  บังคับ 5 ชุดวิชา

  23720 ทฤษฎีีแลัะแนวิปีฏิบัติในการบริหารการศึึกษา

  23721 การวิิจััยการบริหารการศึึกษา

  23722 การบริหารวิิชาการแลัะทรัพัยากรการศึึกษา

  23723 นโยบาย การวิางแผน แลัะการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

  23727 การพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี� 

  23728 นวิัตกรรมการบริหารการศึึกษาแลัะภาวิะผ้้นำา

  23729 ระบบสุารสุนเทศึแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการบริหารการศึึกษา

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  23787 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(6	หน่วยกิต)

  23796 การพััฒนาทักษะแลัะปีระสุบการณ์วิิชาชีพัสุำาหรับผ้้นำาทางการศึึกษา*

หมายเหต ุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

1.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่า	หร่อีประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

ปีท่�	1	 ภาคต้น 23720 ทฤษฎีีแลัะแนวิปีฏิบัติในการบริหารการศึึกษา

  23723 นโยบาย การวิางแผน แลัะการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 23721 การวิิจััยการบริหารการศึึกษา

  23722 การบริหารวิิชาการแลัะทรัพัยากรการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 23788 วิิทยานิพันธ์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 23788 วิิทยานิพันธ์

  23796 การพััฒนาทักษะแลัะปีระสุบการณ์วิิชาชีพั

   สุำาหรับผ้้นำาทางการศึึกษา

2.	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่า	หร่อีประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอี่�นๆ

ปีท่�	1	 ภาคต้น 23720 ทฤษฎีีแลัะแนวิปีฏิบัติในการบริหารการศึึกษา

  23723 นโยบาย การวิางแผน แลัะการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 23721 การวิิจััยการบริหารการศึึกษา

  23722 การบริหารวิิชาการแลัะทรัพัยากรการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 23727 การพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้

  23788 วิิทยานิพันธ์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 23788 วิิทยานิพันธ์

  23796 การพััฒนาทักษะแลัะปีระสุบการณ์วิิชาชีพั

   สุำาหรับผ้้นำาทางการศึึกษา
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แผน	ข

1.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่า	หร่อีประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

ปีท่�	1	 ภาคต้น 23720 ทฤษฎีีแลัะแนวิปีฏิบัติในการบริหารการศึึกษา

  23723 นโยบาย การวิางแผน แลัะการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 23721 การวิิจััยการบริหารการศึึกษา

  23722 การบริหารวิิชาการแลัะทรัพัยากรการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 23787 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  ----- ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  23727 การพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้

  23728 นวิัตกรรมการบริหารการศึึกษาแลัะภาวิะผ้้นำา

  23729 ระบบสุารสุนเทศึแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการบริหารการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 23796 การพััฒนาทักษะแลัะปีระสุบการณ์วิิชาชีพั

   สุำาหรับผ้้นำาทางการศึึกษา

2.	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่า	หร่อีประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาอี่�นๆ

ปีท่�	1	 ภาคต้น 23720 ทฤษฎีีแลัะแนวิปีฏิบัติในการบริหารการศึึกษา

  23723 นโยบาย การวิางแผน แลัะการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 23721 การวิิจััยการบริหารการศึึกษา

  23722 การบริหารวิิชาการแลัะทรัพัยากรการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 23727 การพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้

  ----- ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  23728 นวิัตกรรมการบริหารการศึึกษาแลัะภาวิะผ้้นำา

  23729 ระบบสุารสุนเทศึแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการบริหารการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 23787 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  23796 การพััฒนาทักษะแลัะปีระสุบการณ์วิิชาชีพั

   สุำาหรับผ้้นำาทางการศึึกษา



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต
แขนงวิิชาการวิัดแลัะประเมินผลัการศึึกษา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง  พ.ศึ. 2562)
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  หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต 
 แขนงวิิชาการวิัดแลัะประเมิินผลัการศึึกษา 

ชื่อปริญญา	
ชื�อเต็ม ศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา)

อักษรย่อ ศึษ.ม. (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา)

ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Educational Measurement  

 and Evaluation)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Measurement and Evaluation)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สุำาเรจ็ัการศึกึษาปีริญญาตรหีรอืเทยีบเท่า หรอืปีระกาศึนียบตัรบณัฑิติตามที�หลักัสุต้รกำาหนด้ 

แลัะมีคุณสุมบัติอื�นเพัิ�มเติมตามที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้ และ

2. เปี็นคร้ หรือบุคลัากรที�ทำาหน้าที�เกี�ยวิกับการวิัด้ หรือปีระเมินผลัการศึึกษาในองค์กรต่างๆ 

หรือหน้าที�อื�นที�ต้องใช้การวัิด้หรือการปีระเมินทางการศึึกษา หรือเป็ีนผ้้มีผลัการสุอบผ่านหรือรับรอง

มาตรฐานควิามร้้แลัะสุมรรถนะด้้านการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษาระด้ับปีริญญาตรี และ

3. ผ่านการทด้สุอบควิามร้แ้ลัะสุมรรถนะด้า้นการวิดั้แลัะปีระเมนิผลัการศึกึษาระด้บัปีริญญาตรี

ที�มหาวิิทยาลััยกำาหนด้

Master of Education Program in Educational Measurement and Evaluation
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต
 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 4 24

 ข. วิิทยานิพันธ์  12

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	36	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  24731 การวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

  24732 ทฤษฎีีการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา แลัะการปีระเมินโครงการ

  24733 สุัมมนาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  24734 การปีระเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ แลัะองค์กร

  24735 การปีระเมินหลัักสุ้ตรแลัะการปีระกันคุณภาพัการศึึกษา

  24736 ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตปีระยุกต์เพัื�อการวิัด้ทางการศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  24795 วิิทยานิพันธ์

 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  24793 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา**

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต 

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

หมายเหตุ * โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมกีารปีรบัปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศึกึษาตดิ้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย

 ** นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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แผน	ข

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 5 30

 ข. การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ 1 6

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	36	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  24731 การวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

  24732 ทฤษฎีีการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา แลัะการปีระเมินโครงการ   

  24733 สุัมมนาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา             

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  24734 การปีระเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ แลัะองค์กร 

  24735 การปีระเมินหลัักสุ้ตรแลัะการปีระกันคุณภาพัการศึึกษา     

  24736 ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตปีระยุกต์เพัื�อการวิัด้ทางการศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา  

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  24794  การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  24793 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา*

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต 

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

หมายเหตุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีท่�	1	 ภาคต้น	 24731 การวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา              
  24732 ทฤษฎีีการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา  

   แลัะการปีระเมินโครงการ   
ปีท่�	1	 ภาคปลาย 24733 สุัมมนาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา                         

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�
  24734 การปีระเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ แลัะองค์กร 
  24735 การปีระเมินหลัักสุ้ตรแลัะการปีระกันคุณภาพัการศึึกษา   
  24736 ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตปีระยุกต์เพัื�อการวิัด้ทางการศึึกษา
   แลัะจัิตวิิทยา
ปีท่�	2	 ภาคต้น 24795 วิิทยานิพันธ์ 
ปีท่�	2	 ภาคปลาย 24795 วิิทยานิพันธ์ 
  24793 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

แผน	ข

         ปีท่�	1	 ภาคต้น 24731 การวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา              
  24732 ทฤษฎีีการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา  

   แลัะการปีระเมินโครงการ   
ปีท่�	1	 ภาคปลาย 24733 สุัมมนาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา                         

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�
  24734 การปีระเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ แลัะองค์กร 
  24735 การปีระเมินหลัักสุ้ตรแลัะการปีระกันคุณภาพัการศึึกษา   
  24736 ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตปีระยุกต์เพัื�อการวิัด้ทางการศึึกษา
   แลัะจัิตวิิทยา

ปีท่�	2	 ภาคต้น - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�
  24734 การปีระเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ แลัะองค์กร 
  24735 การปีระเมินหลัักสุ้ตรแลัะการปีระกันคุณภาพัการศึึกษา   
  24736 ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตปีระยุกต์สุำาหรับการวิัด้แลัะปีระเมินผลั 

   การศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา
ปีท่�	2	 ภาคปลาย 24794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ
  24793 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา    



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต
แขนงวิิชาการแนะแนวิแลัะ
การปรึกษาเชิงจิตวิิทยา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2565)
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  หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต
 แขนงวิิชาการแนะแนวิแลัะการปรึกษาเชิงจิิตวิิทยีา

Master of Education Program in Guidance and Psychological Counseling

ชื่อปริญญา
ชื�อเต็ม ศึกึษาศึาสุตรมหาบัณฑิติ (การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชงิจิัตวิิทยา) 

อักษรย่อ ศึษ.ม. (การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา) 

ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Guidance and Psychological Counseling)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Guidance and Psychological Counseling)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สุำาเร็จัการศึึกษาขั�นปีริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิตตามที�หลัักสุ้ตร

กำาหนด้ แลัะมคีณุสุมบตัอืิ�นเพัิ�มเตมิ ตามที�คณะกรรมการบณัฑิติศึกึษาปีระจัำาสุาขาวิชิา แลัะมหาวิทิยาลัยั

กำาหนด้

2. ได้้คะแนนเฉลัี�ยระด้ับปีริญญาตรีไม่ตำ�ากวิ่า 2.30 

3. เปี็นคร้ อาจัารย์ หรือบุคลัากรปีระจัำาการทางการศึึกษาที�ทำาหน้าที�สุอน อบรม เผยแพัร่

ควิามร้้ แนะแนวิ ให้บริการการศึึกษา เปี็นบุคลัากรทำาหน้าที�เกี�ยวิกับการพััฒนาบุคคลั หร่อี

4. มีปีระสุบการณ์ทำางาน ฝ่ึกอบรม เผยแพัร่ควิามร้้ แนะแนวิ ให้บริการศึึกษามาแล้ัวิ 

ไม่น้อยกวิ่า 1 ปีี

หมายเหตุ 1) ผ้้มีคุณสุมบัติครบถ้วินตามข้อ 1, 3 - 4 แต่ได้้คะแนนเฉลัี�ยระด้ับปีริญญาตรีตำ�ากวิ่า 2.30 มหาวิิทยาลััย 

  อาจัรับเข้าศึึกษาได้้ ตามที�คณะกรรมการบัณฑิิตศึึกษามหาวิิทยาลััยให้ควิามเห็นชอบ

 2) ผ้้ที�มีคุณสุมบัติตามข้อ 1 - 4 ต้องไม่เปี็นโรคที�เปี็นอุปีสุรรคต่อการศึึกษาหรือเคยถ้กถอนสุถานภาพั 

  การเปี็นนักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเน้�องจัากควิามปีระพัฤติเสุื�อมเสุีย หากการกระทำานั�นได้้กระทำาโด้ย 

  มิได้มี้เจัตนากระทำาควิามผิด้ หรอืกระทำาโด้ยปีระมาท แลัะลุัแกโ่ทษในการกระทำาจัะกลับัเข้าศึกึษาใหมไ่ด้้  

  หากสุภาวิิชาการเห็นสุมควิรให้เข้าศึึกษา ทั�งนี� เมื�อพั้นกำาหนด้ 5 ปีี นับตั�งแต่วิันปีระกาศึถอนสุภาพั 

  การเปี็นนักศึึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ  4 24 

 ข. วิิทยานิพันธ์  12 

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต 

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	36	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร 

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  25711 แนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีีการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

  25712 การวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

  25713 การสุัมมนาทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�  

  25714 การพััฒนาเครื�องมือแลัะกิจักรรมแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา  

  25715 การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  25795 วิิทยานิพันธ์

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  25796 ปีระสุบการณ์วิชิาชีพัมหาบัณฑิติการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชงิจิัตวิิทยา**  

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต 

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม  

  

 

หมายเหตุ	  *  โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมกีารปีรบัปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศึกึษาตดิ้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย 

 ** นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น  
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แผน	ข

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ   5 30 

 ข. การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ 1  6 

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต 

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	36	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร 

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  25711 แนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีีการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา  

  25712 การวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา  

  25713 การสุัมมนาทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา  

  25714 การพััฒนาเครื�องมือแลัะกิจักรรมแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา  

  25715 การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  25794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  25796 ปีระสุบการณ์วิชิาชีพัมหาบัณฑิิตการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัติวิทิยา*

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต 

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม  

    

หมายเหตุ	  *  นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น 
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีท่�	1	 ภาคต้น 25711 แนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีีการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา 

  25712 การวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 25713 การสุัมมนาทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา 

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  25714 การพััฒนาเครื�องมือแลัะกิจักรรมแนะแนวิแลัะ

   การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

  25715 การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร

ปีท่�	2	 ภาคต้น 25795 วิิทยานิพันธ์ 

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 25795 วิิทยานิพันธ์ 

  25796 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตการแนะแนวิแลัะ

   การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

แผน	ข

ปีท่�	1	 ภาคต้น 25711 แนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีีการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา 

  25712 การวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 25713 การสุัมมนาทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา 

  25714 การพััฒนาเครื�องมือแลัะกิจักรรมแนะแนวิแลัะ

   การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 25715  การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร

  25794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 25796 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตการแนะแนวิแลัะ

   การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต 
แขนงวิิชาเทคโนโลัย่แลัะสูื�อสูารการศึึกษา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2565)
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  หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต
 แขนงวิิชาเทคโนโลัยีีแลัะสู่�อสูารการศึึกษา

Master of Education Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญา	
ชื�อเต็ม ศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)

อักษรย่อ ศึษ.ม. (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)

ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ   Master of Education 

 (Educational Technology and Communications)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Educational Technology and Communications)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สุำาเร็จัการศึึกษาปีริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิตจัากสุถาบันอุด้มศึึกษา

ที�สุภามหาวิิทยาลััยนั�นๆ รับรอง

หมายเหตุ ผ้้สุำาเร็จัการศึึกษาระด้ับปีริญญาตรีที�ไม่มีวิุฒิทางการศึึกษาต้องศึึกษาชุด้วิิชาเพัิ�มเติมตามที�มหาวิิทยาลััย 

 กำาหนด้

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต 
แขนงวิิชาเทคโนโลัย่แลัะสูื�อสูารการศึึกษา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2565)
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 4 24 

 ข. วิิทยานิพันธ์  12

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	36	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  27702 การวิิจััยเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  27703 การจััด้ระบบทางการศึึกษา 

  27704 สุัมมนาทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม

  27707 การจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  27795 วิิทยานิพันธ์

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  27796 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา**

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต   

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

 

หมายเหตุ * โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมีการปีรับปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอให้นกัศึกึษาติด้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย

 ** นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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แผน	ข

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 5 30

 ข. การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ 1 6

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	36	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  27702 การวิิจััยเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  27703 การจััด้ระบบทางการศึึกษา 

  27704 สุัมมนาทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม

  27707 การจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  27794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  27796 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา*

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

หมายเหตุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีท่�	1	 ภาคต้น 27702 การวิิจััยเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  27703 การจััด้ระบบทางการศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 27704 สุัมมนาทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม

  27707 การจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมทางการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคต้น 27795 วิิทยานิพันธ์ 

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 27795 วิิทยานิพันธ์ 

  27796 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตเทคโนโลัยีแลัะ

   สุื�อสุารการศึึกษา

แผน	ข

ปีท่�	1	 ภาคต้น 27702 การวิิจััยเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  27703 การจััด้ระบบทางการศึึกษา

ปีท่�	1		ภาคปลาย 27704 สุัมมนาทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม

  27707 การจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมทางการศึึกษา
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ปีท่�	2	 ภาคต้น - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

  27706 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม

  27707 การจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมทางการศึึกษา

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 27794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  27796 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตเทคโนโลัยีแลัะ

   สุื�อสุารการศึึกษา



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต
วิิชาเอกวิิทยาศึาสูตร์ศึึกษา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2564)



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต
วิิชาเอกวิิทยาศึาสูตร์ศึึกษา

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2564)
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  หลัักสููตรศึึกษาศึาสูตรมหาบััณฑิิต
            วิิชาเอกวิิทยีาศึาสูตร์ศึึกษา

Master of Education Program in Science Education

ชื่อปริญญา 
ชื�อเต็ม ศึึกษาศึาสุตรมหาบัณฑิิต (วิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา)

อักษรย่อ ศึษ.ม. (วิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา)

ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Education (Science Education)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ed. (Science Education)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 

กลุ่มท่�	1	ไม่รับใบอีนุญาตประกอีบวิชาช่พคร้

1. สุำาเร็จัการศึึกษาระดั้บปีริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้้านศึึกษาศึาสุตร์หรือครุศึาสุตร์ หรือ

วิิทยาศึาสุตร์จัากสุถาบันอุด้มศึึกษาที�สุภามหาวิิทยาลััยนั�นๆ รับรอง 

2. ได้้คะแนนเฉลัี�ยสุะสุมระด้ับปีริญญาตรี ไม่ตำ�ากวิ่า 2.50 จัากระบบ 4 ระด้ับคะแนนหรือเทียบเท่า

3. เปี็นคร้หรือบุคลัากรปีระจัำาการทางการศึึกษาที�ทำาหน้าที�สุอน อบรม เผยแพัร่ควิามร้้ 

แนะแนวิ หรือให้บริการทางการศึึกษา 

4. เคยศึึกษารายวิิชาที�เกี�ยวิกับวิิชาวิิทยาศึาสุตร์มาไม่น้อยกวิ่า 68 หน่วิยกิต และ

5. มปีีระสุบการณก์ารทำางานในสุาขาที�เกี�ยวิขอ้งกบัหลักัสุต้รแลัะการสุอนมาแลัว้ิไมต่ำ�ากวิา่ 1 ปีี หรอ่ี

6. เปีน็ผ้้ที�สุภาวิชิาการมหาวิิทยาลัยัสุโุขทยัธรรมาธริาชพัจิัารณาแล้ัวิเหน็สุมควิรรับเขา้ศึกึษา

ได้้โด้ยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิิตศึึกษา

หมายเหตุ 1) ผ้้ที�มีคุณสุมบัติครบถ้วินตามข้อ 1, 3 - 5 แต่ได้้คะแนนเฉลัี�ยสุะสุมระด้ับปีริญญาตรีตำ�ากวิ่า 2.50 

  มหาวิิทยาลััยอาจัรับเข้าศึึกษาได้้ในฐานะนักศึึกษาทด้ลัองเรียน ตามที�คณะกรรมการบัณฑิิตศึึกษา 

  ปีระจัำาสุาขาวิิชา/มหาวิิทยาลััยให้ควิามเห็นชอบ

 2) ผ้้ที�มีคุณสุมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เปี็นโรคที�เปี็นอุปีสุรรคต่อการศึึกษา แลัะเคยถ้กถอนสุถานภาพั 

  การเปี็นนักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย เน้�องจัากควิามปีระพัฤติเสุื�อมเสุีย
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กลุ่มท่�	2	รับใบอีนุญาตประกอีบวิชาช่พคร้

1. สุำาเร็จัการศึึกษาระด้ับปีริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้้านวิิทยาศึาสุตร์ จัากสุถาบันอุด้มศึึกษาที�

สุภามหาวิิทยาลััยนั�นๆ รับรอง และ  

2. ได้้คะแนนเฉลัี�ยสุะสุมระด้ับปีริญญาตรี ไม่ตำ�ากวิ่า 2.50 จัากระบบ 4 ระด้ับคะแนนหรือเทียบเท่า 

หร่อี 

3. เปีน็ผ้ที้�สุภาวิชิาการมหาวิทิยาลัยัสุโุขทยัธรรมาธริาชพัจิัารณาแลัว้ิเหน็สุมควิรรบัเขา้ศึกึษาได้้ 

โด้ยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิิตศึึกษา

หมายเหตุ ผ้้ที�มีคุณสุมบัติตามข้อ 1 - 3 ต้องไม่เปี็นโรคที�เปี็นอุปีสุรรคต่อการศึึกษา แลัะเคยถ้กถอนสุถานภาพั 

 การเปี็นนักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย เน้�องจัากควิามปีระพัฤติเสุื�อมเสุีย

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน	ก	แบบ	ก	2

กลุ่มท่�	1		ไม่รับใบอีนุญาตประกอีบวิชาช่พคร้

1.	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หร่อีครุศาสตร์

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ  4 24 

 ข. วิิทยานิพันธ์  12

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	36	หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมกีารปีรบัปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศึกึษาตดิ้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย
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	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา 

  21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

  29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22759 ชีวิวิิทยาแลัะเคมีสุำาหรับคร้

  22760 ฟัิสุิกสุ์แลัะด้าราศึาสุตร์สุำาหรับคร้

  22761 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

	 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  29798 วิิทยานิพันธ์

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา*

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต 

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

2.	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 5 30

 ข. วิิทยานิพันธ์           12

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	42	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  บังคับ 4 ชุดวิชา

  21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

  29702 หลัักการแลัะทฤษฎีีการศึึกษาเกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

  29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

หมายเหต ุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

  29704 สุื�อ นวิัตกรรม แลัะการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  29798 วิิทยานิพันธ์

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา*

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

กลุ่มท่�	2		รับใบอีนุญาตประกอีบวิชาช่พคร้

3.	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 8 43

 ข. วิิทยานิพันธ์  12

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	55	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	8	ชุดวิชา	(43	หน่วยกิต)

  บังคับ 7 ชุดวิชา 

  21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

  29702 หลัักการแลัะทฤษฎีีการศึึกษาเกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

  29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

  29708 การฝ่ึกปีฏิบัติวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์ระหวิ่างเรียน**

  29709 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 1**

  29710 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 2**

หมายเหตุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น

 ** เปี็นชุด้วิิชาที�มีการฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ตามที�คุรุสุภากำาหนด้
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  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

  29704 สุื�อ นวิัตกรรม แลัะการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  29798 วิิทยานิพันธ์

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา*

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต 

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

แผน	ข

กลุ่มท่�	1		ไม่รับใบอีนุญาตประกอีบวิชาช่พคร้

1.	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หร่อีครุศาสตร์	

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ  5 30

 ข. การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ  1 6

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	36	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

  29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

หมายเหต ุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  22759 ชีวิวิิทยาแลัะเคมีสุำาหรับคร้

  22760 ฟัิสุิกสุ์แลัะด้าราศึาสุตร์สุำาหรับคร้

  22761 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  29797 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา*

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

2.	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ  6 36

 ข. การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ  1 6

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	42	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

  21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

  29702 หลัักการแลัะทฤษฎีีการศึึกษาเกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

  29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

  29704 สุื�อ นวิัตกรรม แลัะการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

หมายเหตุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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	 ข.	การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  29797 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา*

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

กลุ่มท่�	2		รับใบอีนุญาตประกอีบวิชาช่พคร้

3.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ  9 49

 ข. การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ  1 6

 ค. การอบรมเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต  ไม่นับหน่วิยกิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	55	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	9	ชุดวิชา	(49	หน่วยกิต)

  21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

  29702 หลัักการแลัะทฤษฎีีการศึึกษาเกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

  29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

  29704 สุื�อ นวิัตกรรม แลัะการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

  29708 การฝ่ึกปีฏิบัติวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์ระหวิ่างเรียน**

  29709 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 1**

  29710 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 2**

หมายเหต ุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น

 ** เปี็นชุด้วิิชาที�มีการฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ตามที�คุรุสุภากำาหนด้
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 ข.	การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  29797 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

	 ค.	การอีบรมเข้มประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา*

   เปี็นการอบรมเข้มระด้ับมหาบัณฑิิต มีค่าเทียบได้้ 6 หน่วิยกิต 

   โด้ยมีการปีระเมินผลัการอบรมเข้ม แต่ไม่นำาผลัมาคิด้หน่วิยกิตสุะสุม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน	ก	แบบ	ก	2

กลุ่มท่�	1		ไม่รับใบอีนุญาตประกอีบวิชาช่พคร้

1.	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หร่อีครุศาสตร์

ปีท่�	1	 ภาคต้น	 29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22759 ชีวิวิิทยาแลัะเคมีสุำาหรับคร้

  22760 ฟัิสุิกสุ์แลัะด้าราศึาสุตร์สุำาหรับคร้

  22761 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

ปีท่�	2	 ภาคต้น 29798 วิิทยานิพันธ์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 29798 วิิทยานิพันธ์

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

2.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

ปีท่�	1	 ภาคต้น 29702 หลัักการแลัะทฤษฎีีการศึึกษาเกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

  29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

หมายเหตุ * นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น
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ปีท่�	2	 ภาคต้น	 29798 วิิทยานิพันธ์

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

  29704 สุื�อ นวิัตกรรม แลัะการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 29798 วิิทยานิพันธ์

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

กลุ่มท่�	2		รับใบอีนุญาตประกอีบวิชาช่พคร้

3.	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

ปีท่�	1	 ภาคต้น 29702 หลัักการแลัะทฤษฎีีการศึึกษาเกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

  29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

  29708 การฝ่ึกปีฏิบัติวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์ระหวิ่างเรียน

ปีท่�	2	 ภาคต้น 29709 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 1

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

  29704 สุื�อ นวิัตกรรม แลัะการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 29710 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 2

  29798 วิิทยานิพันธ์

ปีท่�	3	 ภาคต้น 29798 วิิทยานิพันธ์

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา
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แผน	ข

กลุ่มท่�	1		ไม่รับใบอีนุญาตประกอีบวิชาช่พคร้

1.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านศึกษาศาสตร์หร่อีครุศาสตร์

ปีท่�	1	 ภาคต้น 29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22759 ชีวิวิิทยาแลัะเคมีสุำาหรับคร้

  22760 ฟัิสุิกสุ์แลัะด้าราศึาสุตร์สุำาหรับคร้

  22761 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

ปีท่�	1	 ภาคปลาย	 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

ปีท่�	2	 ภาคต้น - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชาโด้ยเลัือกจัากชุด้วิิชาต่อไปีนี�

  22759 ชีวิวิิทยาแลัะเคมีสุำาหรับคร้

  22760 ฟัิสุิกสุ์แลัะด้าราศึาสุตร์สุำาหรับคร้

  22761 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 29797 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

2.	สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

ปีท่�	1	 ภาคต้น 29702 หลัักการแลัะทฤษฎีีการศึึกษาเกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

  29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

ปีท่�	2	 ภาคต้น 27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

  29704 สุื�อ นวิัตกรรม แลัะการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 29797 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา
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กลุ่มท่�	2		รับใบอีนุญาตประกอีบวิชาช่พคร้

3.	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร่หร่อีเท่ยบเท่าด้านวิทยาศาสตร์

ปีท่�	1	 ภาคต้น 29702 หลัักการแลัะทฤษฎีีการศึึกษาเกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

  29703 สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

ปีท่�	1	 ภาคปลาย 21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน

  29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

  29708 การฝ่ึกปีฏิบัติวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์ระหวิ่างเรียน

ปีท่�	2	 ภาคต้น 27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

  29704 สุื�อ นวิัตกรรม แลัะการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์ 

  29709 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 1

ปีท่�	2	 ภาคปลาย 29710 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 2

ปีท่�	3	 ภาคต้น 29797 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

  29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบัไซต์่หลัักสูุต่รการศึึกษาระดัับับััณฑิิต่ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_Stdy/Masters/

รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ประกาศึน่ยบััตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาหลัักสููตรแลัะการสูอน

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2563)

 หลักส้ตรนี�มุ่งผลประโยชน์เพ่�อีนำาไปใช้ปฏิิบัติงานท่�เก่�ยวข้อีงกับการสอีนและถ่่ายทอีดความร้้	 

การเผยแพร่ความร้้	และการฝึึกอีบรม	ซึ่ึ�งผ้้ศึกษากลุ่มท่�	1	สามารถ่ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าม่ความร้้

ตามมาตรฐานวิชาช่พคร้ขอีงคุรุสภา	ส่วนผ้้ศึกษากลุ่มท่�	2	จะม่สิทธิ�เข้าสอีบมาตรฐานวิชาช่พคร้

ขอีงคุรุสภา	เพ่�อีขอีรับใบประกอีบวิชาช่พคร้ได้
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รายลัะเอียดัของหลัักสุูต่ร

ประกาศึน่ยบััตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาหลัักสููตรแลัะการสูอน

(หลัักสุูต่รปีรับัปีรุง พ.ศึ. 2563)

 หลักส้ตรนี�มุ่งผลประโยชน์เพ่�อีนำาไปใช้ปฏิิบัติงานท่�เก่�ยวข้อีงกับการสอีนและถ่่ายทอีดความร้้	 

การเผยแพร่ความร้้	และการฝึึกอีบรม	ซึ่ึ�งผ้้ศึกษากลุ่มท่�	1	สามารถ่ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าม่ความร้้

ตามมาตรฐานวิชาช่พคร้ขอีงคุรุสภา	ส่วนผ้้ศึกษากลุ่มท่�	2	จะม่สิทธิ�เข้าสอีบมาตรฐานวิชาช่พคร้

ขอีงคุรุสภา	เพ่�อีขอีรับใบประกอีบวิชาช่พคร้ได้

  หลัักสููตรประกาศึน่ยบััตรบััณฑิิต
 แขนงวิิชาหลัักสููตรแลัะการสูอน

Graduate Diploma Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา	
ชื�อเต็ม ปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิต (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

อักษรย่อ ปี.บัณฑิิต (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)

ชื�อเต็มภาษาอังกฤษ   Graduate Diploma (Curriculum and Instruction)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Grad. Dip. (Curriculum and Instruction)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สุำาเร็จัการศึึกษาไม่ตำ�ากวิ่าปีริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสุาขาวิิชาจัากสุถาบันอุด้มศึึกษาที�

สุภามหาวิิทยาลััยนั�นๆ รับรอง และ

2. เปี็นคร้ผ้้สุอน หรือบุคลัากรที�ทำาหน้าที�เกี�ยวิข้องกับการศึึกษา ฝ่ึกอบรม เผยแพัร่ควิามร้้ 

หมายเหตุ   1) ผ้ที้�มคีณุสุมบตัคิรบถว้ินตามขอ้ 1 - 2 แตไ่ด้ค้ะแนนเฉลัี�ยสุะสุมระด้บัปีรญิญาตรตีำ�ากวิา่ 2.30 มหาวิทิยาลัยั

  อาจัรับเข้าศึกึษาได้ ้ตามที�คณะกรรมการบัณฑิติศึกึษาปีระจัำาสุาขาวิชิา/มหาวิทิยาลัยัให้ควิามเห็นชอบ

 2) ผ้้ที�มีคุณสุมบัติข้างต้น ต้องไม่เป็ีนโรคที�เป็ีนอุปีสุรรคต่อการศึึกษา แลัะไม่เคยถ้กให้ออกจัาก 

  มหาวิิทยาลััยหรือสุถาบันอุด้มศึึกษาอันเน้�องจัากควิามปีระพัฤติเสุื�อมเสุีย
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

กลุ่มท่�	1		ไม่ม่การฝึึกประสบการณ์วิชาช่พคร้

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ 4 24

 ข. การอบรมเข้มเสุริมปีระสุบการณ์วิิชาชีพั 1 6

  ปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิต

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	30	หน่วยกิต

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  20505 พัื�นฐานวิิชาชีพัคร้

  20506 การพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะสุื�อการเรียนการสุอน

  20507 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้

  20508 การปีระเมินแลัะวิิจััยเพัื�อพััฒนาการเรียนการสุอน

 

  20597 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน**

กลุ่มท่�	2		ม่การฝึึกประสบการณ์วิชาช่พคร้

  1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวิด้วิิชาเฉพัาะ   5 30

 ข. ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิต 1 8

 รวมตลอีดหลักส้ตรต้อีงศึกษาไม่น้อียกว่า	38	หน่วยกิต

หมายเหต ุ * โครงสุรา้งแลัะรายลัะเอยีด้ของหลักัสุต้รอาจัมกีารปีรบัปีรงุ/เปีลัี�ยนแปีลังได้ ้ทั�งนี� ขอใหน้กัศึกึษาตดิ้ตามขา่วิจัาก 

  เอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย

 ** นักศึึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุด้วิิชาด้ังกลั่าวิในภาคการศึึกษาสุุด้ท้ายก่อนจับการศึึกษาเท่านั�น

	 ข.	การอีบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาช่พประกาศนียบัตรบัณฑิต	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)
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 2) รายละเอียดของหลักสูตร
	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  บังคับ 4 ชุดวิชา

  20505 พัื�นฐานวิิชาชีพัคร้ 

  20506 การพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะสุื�อการเรียนการสุอน

  20508 การปีระเมินแลัะวิิจััยเพัื�อพััฒนาการเรียนการสุอน

  20509 ควิามเปี็นคร้

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต�อไปนี�

  20510 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ในระด้ับปีฐมวิัย

  20511 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้ภาษาไทย

  20512 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้ภาษาต่างปีระเทศึ

   (ภาษาอังกฤษ)

  20513 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้สุังคมศึึกษา ศึาสุนา  

   แลัะวิัฒนธรรม

  20514 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

   แลัะเทคโนโลัยี

  20515 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้คณิตศึาสุตร์

  20516 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้การงานอาชีพั

	 ข.	ประสบการณ์วิชาช่พประกาศนียบัตรบัณฑิต	1	ชุดวิชา	(8	หน่วยกิต)

  20596 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้*

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

กลุ่มท่�	1		ไม่ม่การฝึึกประสบการณ์วิชาช่พคร้

ปีท่�	1	 ภาคต้น	 20506 การพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะสุื�อการเรียนการสุอน

  20507 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้

ปีท่�	1	ภาคปลาย	 20505 พัื�นฐานวิิชาชีพัคร้ 

  20508 การปีระเมินแลัะวิิจััยเพัื�อพััฒนาการเรียนการสุอน

  20597 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

หมายเหตุ * เปี็นชุด้วิิชาที�มีการฝ่ึกปีฏิบัติ

	 ข.	การอีบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาช่พประกาศนียบัตรบัณฑิต	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)



108

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หล
ักส

ูตร
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

รบ
ัณ

ฑิต
แข

นง
วิช

าห
ลัก

สูต
รแ

ละ
กา

รส
อน

กลุ่มท่�	2		ม่การฝึึกประสบการณ์วิชาช่พคร้

ปีท่�	1	ภาคต้น 20506 การพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะสุื�อการเรียนการสุอน

  20596 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 1

  - - - - -  ชุด้วิิชาเฉพัาะเลัือก 1 ชุด้วิิชา

ปีท่�	1	ภาคปลาย 20505 พัื�นฐานวิิชาชีพัคร้ 

  20508 การปีระเมินแลัะวิิจััยเพัื�อพััฒนาการเรียนการสุอน

  20596 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 2

ปีท่�	2	ภาคต้น 20509 ควิามเปี็นคร้

  20596 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 3

  20596 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 4
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รหัสชุดวิชา รายช่�อีชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอีก

20905 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง P

20997 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตศึึกษาศึาสุตร์ P

22902 สุัมมนาปีระเด้็นทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน P

22904 แนวิคิด้แลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องกับหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน P

22995 ดุ้ษฎีีนิพันธ์ (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)* P P

23906 การวิิเคราะห์เชิงวิิพัากษ์แลัะการปีระยุกต์ใช้ทฤษฎีีทางการบริหาร 

การศึึกษา
P

23907 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้งเพัื�อการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษา P

23908/23910 สุัมมนาปีระเด้็นแลัะปีัญหาเพัื�อการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษา P

23909 ปีระเด้็นคัด้สุรรทางการบริหารการศึึกษา P

23994/23997 ดุ้ษฎีีนิพันธ์ (บริหารการศึึกษา)* P P
23995 สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิตทางการบริหารการศึึกษา P P

24903 ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตในการปีระเมินทางการศึึกษาขนาด้ใหญ่ P

24904 สุัมมนาปีระเด้็นร่วิมสุมัยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา P

25904 สุัมมนาปีระเด้็นร่วิมสุมัยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา P

25905 แนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีีการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาขั�นสุ้ง P

27902 สุัมมนาปีระเด้็นทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา P

27904 แนวิคิด้ทฤษฎีีทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา P

ระดับปริญญาโท

20794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)* P P

20795 วิิทยานิพันธ์ (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน)* P P

20796 ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน P P

21701 การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน P

22740 หลัักการแลัะแนวิคิด้ทางการปีฐมวิัยศึึกษา P

22741 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา P

22742 การบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวิัย P P

แนวิทางการเปิดสูอนชุดวิิชาในแต่ลัะภาคการศึึกษา
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รหัสชุดวิชา รายช่�อีชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

22744 การจััด้ปีระสุบการณ์สุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย P P

22745 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน P

22746 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาไทย P

22747 การพััฒนาทักษะทางภาษา P P

22748 วิรรณกรรมท้องถิ�น P P

22749 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาไทย P P

22750 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนคณิตศึาสุตร์ P

22751 คณิตศึาสุตร์ปีระยุกต์ P P

22752 คณิตศึาสุตร์สุำาหรับคร้ P P

22753 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้คณิตศึาสุตร์ P P

22754 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนสุังคมศึึกษา P

22755 โลักาภิวิัตน์ศึึกษา P P

22756 สุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์ P P

22757 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้สุังคมศึึกษา P P

22759 ชีวิวิิทยาแลัะเคมีสุำาหรับคร้ P

22760 ฟัิสุิกสุ์แลัะด้าราศึาสุตร์สุำาหรับคร้ P

22761 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์ P

22762 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาอังกฤษ P

22763 บริบทการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ P P

22764 การพััฒนาสุื�อการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ P P

22765 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาอังกฤษ P P

22770 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั P
22771 การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้อาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั P

22772 สุภาพัแวิด้ลั้อม นวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย P P

23720 ทฤษฎีีแลัะแนวิปีฏิบัติในการบริหารการศึึกษา P

23721 การวิิจััยการบริหารการศึึกษา P

23722 การบริหารวิิชาการแลัะทรัพัยากรการศึึกษา P

23723 นโยบาย การวิางแผน แลัะการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา      P

23727 การพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้ P

23728 นวิัตกรรมการบริหารการศึึกษาแลัะภาวิะผ้้นำา P
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23729 ระบบสุารสุนเทศึแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการบริหารการศึึกษา P

23787 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (การบริหารการศึึกษา)* P P

23788 วิิทยานิพันธ์ (การบริหารการศึึกษา)* P P

23796 การพััฒนาทักษะแลัะปีระสุบการณ์วิิชาชีพัสุำาหรับผ้้นำาทางการศึึกษา P P

24731 การวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา P

24732 ทฤษฎีีการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา แลัะการปีระเมินโครงการ   P

24733 สุัมมนาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา P

24734 การปีระเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ แลัะองค์กร P P

24735 การปีระเมินหลัักสุ้ตรแลัะการปีระกันคุณภาพัการศึึกษา    P P

24736 ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตปีระยุกต์เพัื�อการวิัด้ทางการศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา P P

24793 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา P P

24794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา)* P P

24795 วิิทยานิพันธ์ (การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา)* P P

25711 แนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีีการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา P

25712 การวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา P P

25713 การสุัมมนาทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา P

25714 การพััฒนาเครื�องมือแลัะกิจักรรมแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา P

25715 การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร P P

25794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา)* P P

25795 วิิทยานิพันธ์ (การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา)* P P

25796 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา P P

27702 การวิิจััยเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา P

27703 การจััด้ระบบทางการศึึกษา P

27704 สุัมมนาทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา P P

27705 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์ P P

27706 เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม P P

27707 การจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา P P

27708 สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา P P

27794 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)* P P

27795 วิิทยานิพันธ์ (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา)* P P

27796 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา P P
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29701 สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ P

29702 หลัักการแลัะทฤษฎีีการศึึกษาเกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์ P

29703 สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา P

29704 สุื�อ นวิัตกรรม แลัะการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้ P

29708 การฝ่ึกปีฏิบัติวิิชาชีพัครว้ิิทยาศึาสุตร์ระหวิ่างเรียน                                                                                   P

29709 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 1 P

29710 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 2 P

29797 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (วิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา)* P

29798 วิิทยานิพันธ์ (วิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา)* P P

29799 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา P P

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

20505 พัื�นฐานวิิชาชีพัคร้ P

20506 การพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะสุื�อการเรียนการสุอน P

20507 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ P

20508 การปีระเมินแลัะวิิจััยเพัื�อพััฒนาการเรียนการสุอน P

20509 ควิามเปี็นคร้ P

20510 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ในระด้ับปีฐมวิัย P

20511 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้ภาษาไทย P

20512 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้ภาษาต่างปีระเทศึ 
(ภาษาอังกฤษ)

P

20513 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้สุังคมศึึกษา ศึาสุนา 
แลัะวิัฒนธรรม

P

20514 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์
แลัะเทคโนโลัยี

P

20515 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้คณิตศึาสุตร์ P

20516 วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้การงานอาชีพั P

20596 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ P P

20597 ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน P P

หมายเหตุ   ข้อม้ลัการเปีิด้สุอนชุด้วิิชาอาจัมีการเปีลัี�ยนแปีลัง ทั�งนี� ขอให้นักศึึกษาติด้ตามข่าวิจัากเอกสุารปีระชาสุัมพัันธ์/ 

  เวิ็บไซึ่ต์ของมหาวิิทยาลััย

 * การใสุ่ชื�อในวิงเลั็บหลัังชุด้วิิชาเพัื�อการสุืบค้น/ควิามเข้าใจัวิ่าชุด้วิิชานั�นๆ อย้่ในหลัักสุ้ตรใด้เท่านั�น
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ระดับัปริญญาเอก
20905	 ระเบ่ยบวิธ่วิจัยขั�นส้ง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research Methodology

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. มีควิามร้้ควิามสุามารถเกี�ยวิกับระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง  

 2. มีควิามร้้ควิามสุามารถในการวิิเคราะห์ข้อม้ลัด้้วิยการวิิเคราะห์ข้อม้ลัเชิงคุณภาพั แลัะ 

  เชิงปีริมาณขั�นสุ้งได้้

 3. สุามารถนำาควิามร้้ในระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้งไปีปีระยุกต์ใช้ในการวิิจััยทางศึึกษาศึาสุตร์

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้งแลัะกระบวินการวิิจััยทางการศึึกษา มุ่งเน้นการวิิจััยที�มีควิามเปี็น  

สุหวิทิยาการ การวิจิัยัแบบผสุมระหว่ิางการวิจิัยัเชิงปีริมาณแลัะการวิิจัยัเชิงคณุภาพั การวิิจััยเชิงนโยบาย 

การออกแบบการวิิจััยเชิงทด้ลัองเพัื�อศึึกษาอิทธิพัลัปีฏิสุัมพัันธ์ การวิิจััยศึึกษาควิามสัุมพัันธ์เชิงสุาเหตุ  

การวิจิัยัระยะยาวิ การวิจิัยัเชงิปีระเมนิ การวิจิัยัเชงิอนาคต การวิิเคราะหเ์น้�อหาเพืั�อการวิิจัยั การวิิเคราะห์

ข้อม้ลัเชิงคุณภาพั การวิิเคราะห์ตัวิแปีรพัหุนาม การเลัือกใช้สุถิติขั�นสุ้งเพืั�อการวิิจััย การสุังเคราะห์ 

งานวิิจััยเชิงปีริมาณแลัะเชิงคุณภาพั แลัะการปีระเมินคุณภาพังานวิิจััย

20997	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎี่บัณฑิตศึกษาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Doctoral Professional Experience in Education

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถพััฒนาบุคลัิกภาพั ทักษะควิามเปี็นผ้้นำาแลัะควิามสุามารถในการแก้ปีัญหา

 2. สุามารถเสุริมสุร้างควิามมีมนุษยสุัมพัันธ์แลัะควิามสุามารถในการทำางาน

 3. มีคุณธรรม จัริยธรรม แลัะจัรรยาบรรณของวิิชาชีพั

 4. สุามารถพััฒนาควิามคิด้ในเชิงวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ การวิางแผนตามหลัักวิิชาการ

 5. สุามารถพััฒนาทักษะการบร้ณาการทฤษฎีีควิามร้้ทางวิิชาการเพัื�อพััฒนาวิิชาชพีัแลัะเปีน็ 

  ผ้้นำาทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพั

 

รายลัะเอ่ยดของชุดวิิชา
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 คำาอีธิบายชุดวิชา

 วิิสุัยทัศึน์ของนักการศึึกษา การวิิเคราะห์แลัะจััด้การระบบการศึึกษา การพััฒนาตนเองให้มี

บคุลักิภาพัที�เหมาะสุมแลัะมทีศัึนคตทีิ�ด้ตีอ่วิชิาชีพั การสุง่เสุรมิแลัะพััฒนาภาวิะผ้น้ำาในวิิชาชพีั การสุรา้ง

เสุริมมนุษยสุัมพัันธ์ การพััฒนาทักษะการแก้ปีัญหาทางวิิชาชีพั รวิมทั�งการสุ่งเสุริมคุณธรรม จัริยธรรม

แลัะจัรรยาวิิชาชีพัศึึกษาศึาสุตร์

22902	 สัมมนาประเด็นทางหลักส้ตรและการสอีน				 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Curriculum and Instruction  

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. มีควิามร้้เกี�ยวิกับภาพัรวิมสุาระทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

 2. มีควิามร้้เกี�ยวิกับปีระเด้็นเน้�อหาสุาระที�สุำาคัญแลัะจัำาเปี็นทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

 3. สุามารถวิเิคราะหแ์ลัะสัุงเคราะห์แนวิคดิ้ ทฤษฎี ีแลัะหลักัการทางหลักัสุต้รแลัะการสุอนได้้

 4. สุามารถปีระยุกต์องค์ควิามร้้แนวิคิด้ ทฤษฎีี แลัะหลัักการทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอนไปีใช้ 

  ในการจััด้การศึึกษาได้้ 

 5. ปีระมวิลัปีัญหาที�สุอด้คลั้องกับแนวิคิด้ทฤษฎีีแลัะหลัักการทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน 

 6. กำาหนด้ปีระเด้็นทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน 

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ภาพัรวิมสุาระทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน ลัักษณะของปีระเด้็นเน้�อหาสุาระทางหลัักสุ้ตรแลัะ

การสุอน หลักัการแลัะกระบวินการวิเิคราะหป์ีระเด้น็ทางหลักัสุต้รแลัะการสุอน แนวิทางการปีระยกุตแ์ลัะ

พััฒนาทฤษฎีีแลัะหลัักการทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

22904	 แนวคิดและทฤษฎี่ท่�เก่�ยวข้อีงกับหลักส้ตรและการสอีน	 (6	หน่วยกิต)

 Concepts and Theories Related to Curriculum and Instruction

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. มีควิามร้้ควิามเข้าใจัในแนวิคิด้แลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องกับหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

 2. สุามารถนำาแนวิคิด้ ทฤษฎีี หลัักการมาวิิเคราะห์ สุังเคราะห์งานหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

 3. สุามารถปีระยุกต์แนวิคิด้แลัะทฤษฎีีให้เหมาะสุมกับแนวิทางการปีฏิร้ปีการศึึกษาที�เน้น 

  การวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ภาพัรวิมในการจััด้หลัักสุ้ตรแลัะการสุอนทั�งระด้ับชาติ ภ้มิภาค  

  แลัะท้องถิ�น
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 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคดิ้แลัะทฤษฎีทีี�เกี�ยวิขอ้งกบัหลักัสุต้รแลัะการสุอน ควิามเปีน็มาแลัะพัฒันาการของแนวิคดิ้

ทฤษฎีทีางหลักัสุต้รแลัะการสุอนที�สุำาคญั การวิิเคราะหป์ีรัชญา แนวิคดิ้ แลัะพืั�นฐานทางเศึรษฐกจิั สุงัคม

ที�มีผลัต่อการพััฒนามนุษย์ทุกด้้าน การเชื�อมโยงหลัักการทางการศึึกษา ทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอนทั�งที�

เปี็นฐานคิด้สุากลัแลัะฐานคิด้วิิถีไทย การวิิพัากษ์ แนวิโน้มแลัะทำานาย ภาพัระบบของการจััด้การศึึกษา 

หลัักสุ้ตรแลัะการสุอนไทยแลัะสุากลั เน้นการวิิเคราะห์แลัะสุังเคราะห์ภาพัรวิมของการจััด้การศึึกษา 

หลัักสุ้ตรแลัะการสุอนของปีระเทศึ

22995	 ดุษฎี่นิพนธ์		(หลักส้ตรและการสอีน)	 (36	หน่วยกิต)

	 Dissertation	(Curriculum	and	Instruction)

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถศึกึษาคน้ควิา้ ทบทวินแลัะวิิเคราะหว์ิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับปีญัหาการวิิจัยัเพืั�อ 

  กำาหนด้กรอบแนวิคิด้การวิิจััยแลัะจััด้ทำาโครงการวิิจััยดุ้ษฎีีนิพันธ์ได้้

 2. ออกแบบแลัะด้ำาเนินการพััฒนาเครื�องมือเพัื�อเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัการวิิจััยได้้

 3. ออกแบบด้ำาเนินการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลัการวิิจััยได้้

 4. จััด้ทำารายงานการวิิจััยแลัะเผยแพัร่ผลังานวิิจััยได้้

 5. มีคุณธรรม จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณในการวิิจััย

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การกำาหนด้ปีัญหาแลัะวิางแผนการวิิจััย การศึึกษาค้นควิ้า ทบทวินแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรม

ที�เกี�ยวิข้องเพัื�อกำาหนด้กรอบแนวิคิด้การวิิจััยสุำาหรับดุ้ษฎีีนิพันธ์ การออกแบบการวิิจััย การกำาหนด้กลัุ่ม

ตัวิอย่าง การออกแบบการวิัด้ตัวิแปีรแลัะการพััฒนาเครื�องมือ การออกแบบการวิิเคราะห์ข้อม้ลั การจััด้

ทำาแนวิคิด้โครงการวิิจััยสุำาหรับดุ้ษฎีีนิพันธ์ การสุร้างเครื�องมือวิิจััย ตรวิจัสุอบคุณภาพัเครื�องมือแลัะเก็บ 

รวิบรวิมข้อมล้ั การวิเิคราะหข์อ้มล้ั การเสุนอผลัการวิิเคราะห์ข้อมล้ั การสุรุปี อภิปีรายผลัแลัะขอ้เสุนอแนะ 

แลัะการเสุนอบทควิามวิิจััยเพัื�อเผยแพัร่ การเขียนเรียบเรียงแลัะนำาเสุนอรายงานการวิิจััยฉบับสุมบ้รณ์ 

การเผยแพัร่ผลังานดุ้ษฎีีนิพันธ์ รวิมทั�งการมีคุณธรรม จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณในการวิิจััย
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23906	 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี่ทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Critical Analysis and Application of Theories in Educational Administration

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. อธิบายหลัักการ แนวิคิด้ในการวิิเคราะห์เชิงวิิพัากษ์ แลัะแนวิคิด้ในการสุร้างทฤษฎีีได้้

 2. วิิเคราะห์แนวิคิด้ทฤษฎีีการบริหาร การบริหารองค์การทางการศึึกษา ภาวิะผ้้นำา ควิาม 

  เปีน็วิชิาชพีัทางการบรหิารการศึกึษา แลัะคณุธรรม จัรยิธรรมแลัะจัรรยาบรรณ นวิตักรรม 

  แลัะเทคโนโลัยีทางการบริหารการศึึกษาได้้ 

 3. วิิเคราะหเ์ชิงวิิพัากษแ์นวิคิด้แลัะแนวิโน้มการบริหารการศึึกษา ทฤษฎีีการบริหารองค์การ  

  นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีทางการบริหารการศึึกษาแลัะการพััฒนานวิัตกรรมทางการ 

  บริหารการศึึกษาได้้

 4. วิิเคราะห์เชิงวิิพัากษ์ทฤษฎีี หลัักการ แลัะแนวิคิด้ทางบริหารแลัะทฤษฎีีอื�นๆ ที�เกี�ยวิข้อง 

  เพัื�อนำาไปีสุ้่การปีระยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การทางการศึึกษาได้้

 5. ปีระยุกต์ใช้ทฤษฎีี นวิัตกรรม แลัะเทคโนโลัยีการบริหารในการบริหารองค์การทาง 

  การศึึกษาเพัื�อสุ่งเสุริมคุณภาพัการศึึกษาได้้

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 หลัักการ แนวิคิด้ แลัะเทคนิคในการวิิเคราะห์เชิงวิิพัากษ์ทางการศึึกษา แนวิคิด้ในการสุร้าง

ทฤษฎีี แนวิคิด้แลัะทฤษฎีีการบริหาร การบริหารองค์การทางการศึึกษา การบริหารทรัพัยากรทางการ

ศึกึษา การบริหารงานวิชิาการแลัะวิชิาชีพัทางการบริหารการศึกึษา ควิามเป็ีนผ้น้ำาทางวิิชาการ คณุธรรม 

จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณ แนวิโน้มการบริหารการศึึกษายุคใหม่ ทฤษฎีีการบริหารองค์การสุมัยใหม่ 

นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีการบริหารการศึึกษา การวิิเคราะห์เชิงวิิพัากษ์แลัะการปีระยุกต์ใช้ทฤษฎีีการ

บรหิาร การบรหิารในองคก์ารทางการศึกึษาเพัื�อสุง่เสุรมิคุณภาพัการศึกึษาโด้ยเนน้การศึกึษาเปีรยีบเทยีบ

23907	 ระเบ่ยบวิธ่วิจัยขั�นส้งเพ่�อีการวิจัยทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Research Methodology Related to Research in Educational 

 Administration    

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. อธิบายองค์ควิามร้้เกี�ยวิกับระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้งได้้

     2. ออกแบบการวิิจััย แลัะปีระเมินคุณภาพังานวิิจััยได้้

    3. วิิเคราะห์ข้อม้ลัเชิงปีริมาณด้้วิยสุถิติขั�นสุ้งแลัะการวิิเคราะห์ข้อม้ลัเชิงคุณภาพัได้้

     4. ปีระยุกต์ใช้ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้งกับปีัญหาการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษาได้้

    5. ปีฏิบัติตนเปี็นแบบอย่างที�ด้ี มีคุณธรรม จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณในการวิิจััยได้้
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	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ระเบยีบวิธิวีิจิัยัขั�นสุง้แลัะการปีระยกุต์ใชร้ะเบยีบวิิธวิีิจััยขั�นสุง้กบัปีญัหาการวิิจัยัทางการบรหิาร

การศึึกษาที�มีควิามเปี็นสุหวิิทยาการ ปีระกอบด้้วิย  หลัักในการแสุวิงหาควิามร้้ควิามจัริง การออกแบบ

การวิจิัยั การวิจิัยัแบบผสุมวิธีิ การวิจิัยัเชิงนโยบาย การวิิจัยัอนาคต การวิิจััยระยะยาวิ การวิิจัยัเชิงทด้ลัอง 

การศึึกษาควิามสุัมพัันธ์เชิงสุาเหตุ การวิิจััยปีฏิบัติการ การวิิจััยปีฏิบัติการแบบมีสุ่วินร่วิม การวิิจััยแลัะ

พััฒนา การวิิจััยเชิงปีระเมิน การเลัือกใช้สุถิติขั�นสุ้ง การวิิเคราะห์ข้อม้ลัเชิงปีริมาณ การวิิเคราะห์ข้อม้ลั

เชิงคุณภาพั แลัะการปีระเมินคุณภาพังานวิิจััยย

23908/		 สัมมนาประเด็นและปัญหาเพ่�อีการวิจัยทางการบริหารการศึกษา (6	หน่วยกิต/ไม่นับหน่วยกิต)

23910 Seminar on Problems and Issues Related to Research 

 in Educational Administration 

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิิเคราะห์แลัะสุังเคราะห์ปีระเด้็นปีัญหาทางการบริหารการศึึกษาจัากแนวิคิด้ทฤษฎีีการ 

  บริหาร การบริหารองค์การทางการศึึกษา การบริหารงานวิิชาการ การบริหารทรัพัยากร 

  ทางการศึึกษา นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีทางการบริหารการศึึกษา ภาวิะผ้้นำา ควิามเปี็น 

  วิิชาชีพัทางการบริหารการศึึกษา แลัะคุณธรรม จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณได้้ 

 2. สัุงเคราะหเ์อกสุารแลัะงานวิจิัยัเพืั�อพััฒนากรอบแนวิคดิ้แลัะโครงการวิิจััยตามปีระเด้น็แลัะ 

  ปีัญหาทางการบริหารการศึึกษาที�สุนใจัได้้

 3. ปีระยุกต์ใช้องค์ควิามร้จ้ัากการศึกึษาเอกสุารแลัะงานวิิจัยัเพืั�อพััฒนาบทควิามทางวิิชาการ 

  ตามปีระเด้็นแลัะปีัญหาทางการบริหารการศึึกษาที�สุนใจัได้้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การวิิเคราะห์แลัะสุังเคราะห์ปีระเด้็นปีัญหาทางการบริหารการศึึกษาทั�งในระด้ับชาติแลัะ

นานาชาติที�เกี�ยวิข้องกับแนวิคิด้ทฤษฎีีการบริหาร การบริหารองค์การทางการศึึกษา การบริหาร

งานวิิชาการ การบริหารทรัพัยากรทางการศึึกษา นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีทางการบริหารการศึึกษา  

ภาวิะผ้้นำา ควิามเป็ีนวิิชาชีพัทางการบริหารการศึึกษา แลัะคุณธรรม จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณ การ

สุังเคราะหแ์ลัะปีระยุกต์ใช้การวิิจััยเพัื�อแก้ปีญัหาแลัะสุร้างสุรรค์องค์ควิามร้้แลัะนวิัตกรรมทางการบริหาร

การศึกึษาเพัื�อพัฒันาแลัะสุง่เสุรมิคณุภาพัการศึกึษา การพััฒนากรอบแนวิคดิ้เพืั�อจััด้ทำาโครงการวิิจััยแลัะ

การพััฒนาบทควิามทางวิิชาการ
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23909	 ประเด็นคัดสรรทางการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Selected Topics in Educational Administration

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. วิิเคราะห์ปีระเด็้นที�คัด้สุรรหรือปัีญหาทางการบริหารการศึึกษาในองค์การทางการ 

  ศึึกษาได้้

 2. วิิเคราะห์แลัะสุังเคราะห์องค์ควิามร้้จัากปีระเด้็นที�คัด้สุรรหรือปีัญหาทางการบริหาร 

  การศึึกษาได้้

 3. ปีระยุกต์ใช้ควิามร้้ แนวิคดิ้ทฤษฎีจีัากปีระเด็้นที�คัด้สุรรแลัะปัีญหาทางการบริหารการศึึกษา

  มาใช้ในการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษาได้้ 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การศึึกษาค้นควิ้าเปี็นรายบุคคลัในปีระเด้็นที�คัด้สุรรหรือปีัญหาทางการบริหารการศึึกษาตาม

ควิามสุนใจัเกี�ยวิกบัการพัฒันาวิชิาชพีั ควิามเปีน็ผ้้นำาทางวิิชาการ การบรหิารองค์การทางการศึกึษา การ

บรหิารวิชิาการ การปีระกนัคุณภาพัการศึกึษา การวิจิัยัเพัื�อพัฒันาคณุภาพัการศึกึษา การบรหิารทรพััยากร

การศึึกษา คุณธรรม จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณ หรือปีระเด็้นอื�นๆ โด้ยการอภิปีรายเชิงวิิเคราะห์แลัะ

สุังเคราะห์เกี�ยวิกับปีระเด้็นที�คัด้สุรรหรือปีัญหาทางการบริหารการศึึกษา แลัะปีระโยชน์ที�นำามาปีระยุกต์

ใช้ในการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษา                                                    

23994/	 ดุษฎี่นิพนธ์	(บริหารการศึกษา)					(แบบ	1.1	-	48	หน่วยกิต/แบบ	2.1	-	36	หน่วยกิต)

23997	 Dissertation	(Educational	Administration)

	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. กำาหนด้ปีระเด็้นปีัญหาการวิิจััยโด้ยการปีระยุกต์ใช้แนวิคิด้แลัะทฤษฎีีทางการบริหาร 

  การศึึกษาได้้

     2.  ศึึกษา วิิเคราะห์ แลัะสุังเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับปีัญหาการวิิจััยได้้

    3.  กำาหนด้กรอบแนวิคิด้การวิิจััยแลัะออกแบบการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษาได้้

     4.  พััฒนาโครงการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษาได้้

     5.  พััฒนาเครื�องมือวิิจััยได้้

    6.  เก็บรวิบรวิมแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลัการวิิจััยได้้

     7.  สุรุปีผลั อภิปีรายผลั แลัะให้ข้อเสุนอแนะได้้

     8.  จััด้ทำารายงานการวิิจััยแลัะเผยแพัร่บทควิามวิิจััยได้้

 9. มีคุณธรรม จัริยธรรม แลัะจัรรยาบรรณในการวิิจััย
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	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การศึึกษาค้นควิ้า ทบทวินแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับปีัญหาการวิิจััยเพัื�อกำาหนด้

กรอบแนวิคิด้การวิิจััยแลัะวิางแผนการวิิจััย การออกแบบการวิิจััย การจััด้ทำาโครงการวิิจััย การสุร้างแลัะ

พััฒนาเครื�องมือวิิจััย การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั การวิิเคราะห์ข้อม้ลั การสุรุปีผลั การอภิปีรายผลั แลัะ

การให้ข้อเสุนอแนะ การจััด้ทำารายงานการวิิจััยฉบับสุมบ้รณ์ การเผยแพัร่บทควิามวิิจััย การมีคุณธรรม 

จัริยธรรม แลัะจัรรยาบรรณในการวิิจััย

 คุณภาพัของดุ้ษฎีนิีพันธ์ตอ้งได้น้วิตักรรมต้นแบบที�สุามารถนำาไปีปีระยุกต์ใช้ในระดั้บชาติหรือ

ระด้ับนานาชาติ แลัะกำาหนด้ให้มีการเผยแพัร่ผลังานดุ้ษฎีีนิพันธ์ในระด้ับนานาชาติ

23995	 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎี่บัณฑิต		 (ไม่นับหน่วยกิต)

	 ทางการบริหารการศึกษา

 Intensive Seminar on Enhancement of Doctoral Professional

 Experiences in Educational Administration

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. พัฒันาบคุลิักภาพั ทกัษะควิามเปีน็ผ้้นำาแลัะควิามสุามารถในการแก้ปีญัหาทางการบรหิาร 

  การศึึกษาอย่างมืออาชีพั

 2. พััฒนาทักษะการบ้รณาการทฤษฎีี ควิามร้้ทางวิิชาการเพืั�อพััฒนาวิิชาชีพัแลัะผ้้นำาทาง 

  วิิชาการ

 3. พััฒนาควิามคิด้ในเชิงวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ การวิางแผนตามหลัักวิิชาของการบริหาร 

  การศึึกษา

 4. ปีฏิบัติตนเปี็นผ้้บริหารการศึึกษาที�มีคุณธรรม จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณทางการบริหาร 

  การศึึกษา

 5. เสุริมสุร้างควิามมีมนุษยสุัมพัันธ์แลัะควิามสุามารถในการทำางานร่วิมกับผ้้อื�น

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 จิัตวิญิญาณแลัะอดุ้มการณข์องนกับรหิารการศึกึษา การพัฒันาตนเองใหเ้ปีน็ผ้บ้รหิารมอือาชพีั

ที�มีบุคลัิกภาพัเหมาะสุมแลัะมีทัศึนคติที�ด้ีต่อวิิชาชีพั การสุ่งเสุริมแลัะพััฒนาภาวิะผ้้นำาการวิางแผนแลัะ 

การบริหารการศึกึษา การมมีนษุยสุมัพันัธ์ในการทำางานรว่ิมกบัผ้อ้ื�น การแกป้ีญัหาทางวิิชาชพีัใหเ้ข้ากบั 

บรบิทแลัะวิฒันธรรมขององค์การทางการศึกึษา รวิมทั�งการสุง่เสุรมิคณุธรรม จัรยิธรรม แลัะจัรรยาบรรณ

วิิชาชีพับริหารการศึึกษา
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24903	 ทฤษฎี่การวัดทางจิตในการประเมินทางการศึกษาขนาดใหญ่	 (6	หน่วยกิต)

 Psychometric Theory in Large Scale Assessment

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการปีระเมินขนาด้ใหญ่ทั�งในแลัะต่างปีระเทศึ

 2. มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตที�ใช้ในการวิัด้แลัะปีระเมินขนาด้ใหญ่

 3. สุามารถใช้โปีรแกรมวิิเคราะห์ข้อม้ลั แลัะแปีลัผลัการวิิเคราะห์ข้อม้ลัเกี�ยวิกับการวิัด้ 

  ทางจัิตในการปีระเมินทางการศึึกษาขนาด้ใหญ่

 4. สุามารถออกแบบการวิัด้แลัะปีระเมินขนาด้ใหญ่ได้้

 5. นำาควิามร้้เกี�ยวิกับการปีระเมินขนาด้ใหญ่ไปีใช้ปีระเมินแลัะพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การปีระเมินทางการศึึกษาขนาด้ใหญ่ในปีระเทศึแลัะต่างปีระเทศึ การออกแบบการปีระเมิน

ทางการศึึกษาขนาด้ใหญ่ ทฤษฎีีทางจิัตวิิทยาที�ใช้ในการปีระเมินทางการศึึกษาขนาด้ใหญ่ การพััฒนา

แลัะตรวิจัสุอบเครื�องมอืปีระเมินทางการศึึกษาในการปีระเมนิขนาด้ใหญ ่การสุรา้งมาตรคะแนน การปีรบั

เทยีบคะแนน การตรวิจัสุอบการทำาหนา้ที�ตา่งกนัของขอ้สุอบ  การรายงานผลัการปีระเมินทางการศึกึษา 

การใช้โปีรแกรมคอมพัิวิเตอร์ที�เกี�ยวิข้องกับทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตในการปีระเมินขนาด้ใหญ่ วิิธีการทาง

สุถิติสุำาหรับการวิิเคราะห์แลัะรายงานผลัการปีระเมินทางการศึึกษา การนำาผลัการปีระเมินไปีใช้ปีระเมิน

แลัะพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

24904	 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา									 (6	หน่วยกิต)

         Seminar on Contemporary Issues in Educational Measurement and Evaluation

	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับปีระเด้็นร่วิมสุมัยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

 2. มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับปีระเด้็นเน้�อหาร่วิมสุมัยเกี�ยวิกับการวิัด้แลัะปีระเมินผลั 

  การศึึกษา

 3. สุามารถวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ แนวิคิด้ ทฤษฎีี แลัะหลัักการทางการวัิด้แลัะปีระเมิน 

  การศึึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 สุาระควิามร้้ร่วิมสุมัยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา ปีระเด้็นเน้�อหาสุาระทางการวิัด้

แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา หลัักการ แนวิคิด้ ทฤษฎีีทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา การวิิเคราะห์ 

สุังเคราะห์ แลัะการปีระยุกต์ใช้ควิามร้้ร่วิมสุมัยในการออกแบบทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา
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25904	 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Contemporary Issues in Guidance and Psychological Counseling

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ แลัะวิิพัากษ์เกี�ยวิกับปีระเด้็นร่วิมสุมัยทางการแนะแนวิแลัะ 

  การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

 2. สุามารถวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ แลัะวิิพัากษ์เกี�ยวิกับปีระเด้็นสุาระที�เกี�ยวิข้องจัำาเปี็นในการ 

  แนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

 3. สุามารถนำาผลัการวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ไปีกำาหนด้แนวิคิด้ ปีระเด้็นร่วิมสุมัยเพัื�อการวิิจััย 

  ทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา	

 สุาระควิามร้้แลัะงานวิิจััยร่วิมสุมัยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา ลัักษณะของ

ปีระเด้็นเน้�อหาสุาระทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา หลัักการ แนวิคิด้ ทฤษฎีีการปีรึกษา

เชิงจัิตวิิทยา ทฤษฎีีการปีรึกษาครอบครัวิ การวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ แลัะการปีระยุกต์ใช้ควิามร้้ทางการ

แนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

25905	 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎี่การปรึกษาเชิงจิตวิทยาขั�นส้ง		 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Guidance Concept and Psychological Counseling Theories 

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ แลัะปีระมวิลัควิามร้้เกี�ยวิกับแนวิคิด้สุำาคัญทางการแนะแนวิ

 2. สุามารถวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ แลัะปีระมวิลัควิามร้้เกี�ยวิกับแนวิคิด้สุำาคัญของทฤษฎีีการ 

  ปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา แลัะทฤษฎีีการปีรึกษาครอบครัวิ

 3. สุามารถวิางแผนเพืั�อพัฒันารป้ีแบบการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจิัตวิิทยาเป็ีนรายบุคคลั  

  เปี็นกลัุ่ม แลัะครอบครัวิ

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 สุาระสุำาคัญเกี�ยวิกับการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาขั�นสุ้ง หลัักการแนะแนวิแลัะ 

ทฤษฎีีการปีรึกษากลัุ่มเน้นอารมณ์แลัะควิามร้้สุึก ทฤษฎีีการปีรึกษากลัุ่มเน้นควิามคิด้แลัะเหตุผลั ทฤษฎีี

การปีรึกษากลัุม่เนน้พัฤตกิรรม ทฤษฎีกีารปีรกึษาครอบครวัิ การปีรกึษาเปีน็รายบคุคลั การปีรกึษาเปีน็กลัุม่  

แลัะการพััฒนาร้ปีแบบการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาขั�นสุ้ง
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

27902	 สัมมนาประเด็นทางเทคโนโลย่และส่�อีสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues Related to Educational 

 Technology and Communications     

	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถวิิเคราะห์แลัะสุังเคราะห์เกี�ยวิกับขอบข่ายทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา 

  ในสุภาพัปีัจัจัุบันแลัะในอนาคต

 2. สุามารถสุร้างควิามร้้ที�ได้้จัากการสุังเคราะห์ทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

 3. สุามารถเลัือกสุรรเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษามาใช้ให้เหมาะกับการศึึกษาไทย

 4. สุามารถกำาหนด้แนวิทางการวิิจััยทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา	

 วิิเคราะห์ขอบข่ายทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา ด้้านการจััด้ระบบแลัะออกแบบระบบ

ทางการศึึกษา พัฤติกรรมทางการศึึกษา วิิธีการทางการศึึกษา สุื�อสุารทางการศึึกษา สุภาพัแวิด้ล้ัอม

ทางการศึึกษา การจัดั้การทางการศึกึษา แลัะการปีระเมนิทางการศึกึษาที�นำามาใชใ้นการจััด้การศึกึษาใน

ระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน แลัะอัธยาศึัย ในสุภาวิะปีัจัจัุบันแลัะอนาคตอิงหลัักการแนวิคิด้ ทฤษฎีีทาง

เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษาแลัะทฤษฏีที�เกี�ยวิข้องกับทางเทคโนโลัยีการศึึกษา เพัื�อให้ได้้องค์ควิามร้้

ทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษานำามาสุ้่ปีระเด้็นของการวิิจััย

27904	 แนวคิดทฤษฎี่ทางเทคโนโลย่และส่�อีสารการศึกษา		 (6	หน่วยกิต)

 Concept and Theories in Educational Technology and Communications  

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถวิิเคราะห์แลัะเลัือกสุรรทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องกับเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา  

  หรือทฤษฎีีทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษาได้้

 2. สุามารถสุังเคราะห์ทฤษฎีีเข้าด้้วิยกันเพัื�อสุร้างผลังานตามทฤษฎีีให้เกิด้องค์ควิามร้้ใหม่

 3. สุามารถปีระยุกต์ทฤษฎีีที�ได้้มาใช้ทางการศึึกษาในร้ปีของงานวิิจััยได้้

 4. มีคุณธรรมแลัะจัริยธรรม จัรรยาบรรณวิิชาชีพัในการนำาแนวิคดิ้แลัะทฤษฎีมีาใช้ในการวิิจัยั 

  ทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การวิิเคราะห์ การสุังเคราะห์ เพัื�อพััฒนาทฤษฎีีทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษาด้้วิยการ

สุั�งสุมทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา เลืัอกสุรรทฤษฎีีที�เหมาะสุมกับเทคโนโลัยี

แลัะสุื�อสุารการศึึกษา การเชื�อมโยงทฤษฎีีหลัายทฤษฎีีเข้าด้้วิยกันโด้ยการหาแนวิทาง เพัื�อสุร้างผลังาน

จัากทฤษฎีี การปีระยุกต์ทฤษฎีีนั�นมาใช้ทางการศึึกษาตลัอด้จันเผยแพัร่ทฤษฎีีนั�นจันเปี็นที�ยอมรับ
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ระดับัปริญญาโท

20794	 การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	(หลักส้ตรและการสอีน)		 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Curriculum	and	Instruction)

	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. นำาแนวิคิด้ ทฤษฎีี แลัะวิิธีการที�ศึึกษาจัากชุด้วิิชาต่างๆ มาใช้ในงานการศึึกษาค้นควิ้า 

  รป้ีแบบการวิิจัยั หรอืการวิเิคราะหสั์ุงเคราะหง์านวิิจัยั หรอืการเขยีนเอกสุารวิิชาการ หรอื 

  การพััฒนานวิัตกรรมการศึึกษา

 2. ออกแบบงานการศึึกษาค้นควิ้าในหัวิข้อเรื�องแลัะร้ปีแบบของงานตามควิามสุนใจั 

 3. เขียนรายงานการศึึกษาค้นควิ้าตามร้ปีแบบของงานที�เลัือก 

 4. นำาเสุนอสุอบปีกปี้องงานการศึึกษาค้นควิ้า 

 5. ปีฏิบัติตามจัรรยาบรรณของนักวิิชาการ

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเลัอืกปีญัหาการศึกึษาคน้ควิา้ตามหวัิขอ้แลัะรป้ีแบบของงานที�สุนใจั ปีระกอบด้ว้ิย การวิิจััย 

การวิเิคราะหส์ุงัเคราะหง์านวิิจัยั การเขยีนเอกสุารวิิชาการ แลัะการพััฒนานวิตักรรมการศึกึษา การศึกึษา

แนวิคิด้ ทฤษฎีีแลัะวิิธีการศึึกษาจัากวิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องการออกแบบการศึึกษาค้นควิ้า การด้ำาเนิน

การศึกึษาตามรป้ีแบบของงานที�เลัอืก การเขียนรายงานการศึกึษาค้นควิา้ แลัะการนำาเสุนอผลัการศึกึษา

ค้นควิ้า โด้ยปีฏิบัติตามจัรรยาบรรณของนักวิิชาการ

20795	 วิทยานิพนธ์	(หลักส้ตรและการสอีน)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Curriculum	and	Instruction)

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถเลัือกปีัญหาการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้

 2. สุามารถสุำารวิจัแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับเรื�องที�จัะทำาวิิทยานิพันธ์ได้้  

 3. สุามารถออกแบบการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้

 4. มีควิามร้้แลัะทักษะในการเขียนแลัะเสุนอโครงการวิิทยานิพันธ์ได้้

 5. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงปีริมาณได้้

 6. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงคุณภาพัได้้

 7.  สุามารถรวิบรวิม วิิเคราะห์ นำาเสุนอข้อม้ลัสุำาหรับวิิทยานิพันธ์

 8. สุามารถนำาเสุนอแลัะสุอบปีกปี้องวิิทยานิพันธ์

 9. สุามารถเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์

 10. สุามารถเขียนรายงานการวิิจััยเพัื�อการเผยแพัร่
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเลัอืกปัีญหาการวิจิัยั การสุำารวิจัแลัะวิิเคราะหว์ิรรณกรรมที�เกี�ยวิขอ้ง การออกแบบการวิิจัยั 

การเขยีนแลัะเสุนอโครงการวิทิยานิพันธ ์การพัฒันาเครื�องมอืเพืั�อการวิิจััยสุำาหรบัวิิทยานิพันธทั์�งการวิิจััย 

เชิงปีริมาณแลัะเชิงคุณภาพั การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั การนำาเสุนอข้อม้ลัวิิทยานิพันธ์ การนำาเสุนอแลัะ 

สุอบปีกปี้องวิิทยานิพันธ์ การเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์ การเขียนรายงานการวิิจััยเพืั�อ 

การเผยแพัร่

20796	 ประสบการณ์มหาบัณฑิตหลักส้ตรและการสอีน	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Experiences in Curriculum and Instruction

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. ถ่ายทอด้ควิามร้้แลัะปีระสุบการณ์เกี�ยวิกับหลัักสุ้ตร การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้  

  การบริหารจััด้การในสุถานศึึกษาตามสุภาพัจัริงเพัื�อการแลักเปีลัี�ยนเรียนร้้

 2. มีบุคลัิกภาพัที�เหมาะสุมแลัะมีเจัตคติที�ด้ีต่อการปีระกอบวิิชาชีพัศึึกษาศึาสุตร์

 3. แสุด้งพัฤติกรรมของการเปี็นผ้้นำาทางวิิชาชีพัศึึกษาศึาสุตร์

 4. มีมนุษยสุัมพัันธ์แลัะควิามสุามารถในการทำางานร่วิมกันเปี็นหม้่คณะ

 5. มีทักษะการแก้ปีัญหาในวิิชาชีพัศึึกษาศึาสุตร์ได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

 6. มีทักษะการแก้ปัีญหาทางวิิชาชีพั รวิมทั�งการสุ่งเสุริมคุณธรรมแลัะจัริยธรรมในฐานะ 

  ผ้้ปีระกอบวิิชาชีพัชั�นสุ้ง

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การวิิเคราะห์หลัักสุ้ตร การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ แลัะการบริหารจััด้การในสุถานศึึกษา

ตามสุภาพัจัริง การพััฒนาตนเองให้มีบุคลิักภาพัที�เหมาะสุมแลัะมีทัศึนคติที�ด้ีต่อวิิชาชีพั การสุ่งเสุริม

แลัะพัฒันาภาวิะผ้้นำาในวิชิาชีพั การสุรา้งเสุริมมนษุยสุมัพัันธแ์ลัะควิามสุามารถในการทำางานรว่ิมกนัเป็ีน 

หม้่คณะ การพััฒนาทักษะการแก้ปีัญหาทางวิิชาชีพั รวิมทั�งการสุ่งเสุริมคุณธรรมแลัะจัริยธรรมในฐานะ

ผ้้ปีระกอบวิิชาชีพัชั�นสุ้ง

21701	 การวิจัยหลักส้ตรและการเร่ยนการสอีน	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Curriculum and Instruction
 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิิเคราะห์แลัะสุังเคราะห์แนวิคิด้ แลัะทฤษฎีีด้้านหลัักสุ้ตรแลัะการสุอนสุำาหรับการวิิจััยได้้

 2. กำาหนด้ปีัญหาการวิิจััย ตลัอด้จันขอบเขตแลัะรายลัะเอียด้ของปีัญหาการวิิจััยได้้

 3. ออกแบบการวิิจััย แลัะด้ำาเนินการวิิจััยด้้านหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนได้้

 4. วิิเคราะห์ข้อม้ลัให้สุอด้คลั้องกับปีัญหาการวิิจััยได้้
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 5. นำาผลัการวิิจััยไปีใช้ปีระโยชน์ในการพััฒนาการเรียนการสุอน แลัะใช้ปีระโยชน์ในการวิิจััย 

  ต่อไปีได้้

 6. มีจัรรยาบรรณของนักวิิจััย

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ควิามร้้พัื�นฐานเกี�ยวิกับการวิจิัยัหลักัสุต้รแลัะการสุอน การกำาหนด้ปัีญหาการวิิจัยั การค้นควิา้

วิรรณกรรม การออกแบบการวิจิัยัซึ่ึ�งครอบคลัมุปีระชากรแลัะกลัุม่ตวัิอยา่ง การรวิบรวิมขอ้มล้ั การพััฒนา 

แลัะการตรวิจัสุอบคุณภาพัเครื�องมือการวิิจััย สุถิติพัรรณนา สุถิติอ้างอิงเพืั�อทด้สุอบควิามแตกต่าง 

แลัะเพัื�อศึึกษาควิามสุัมพัันธ์ สุถิตินันพัาราเมตริก การวิิจััยเชิงพัรรณนา การวิิจััยเชิงทด้ลัอง การวิิจััย 

เชิงคุณภาพั การวิิจััยเชิงปีระเมิน โครงการวิิจััย รายงานการวิิจััยแลัะการปีระเมินคุณภาพังานวิิจััย  

การเผยแพัร่ แลัะการใช้ปีระโยชน์จัากการวิิจััยเพัื�อพััฒนาการเรียนการสุอน โด้ยยึด้มั�นในจัรรยาบรรณ

นักวิิจััย

22740	 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Principles and Concepts in Early Childhood Education

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. อธิบาย วิิเคราะห์ สุังเคราะห์ ปีรัชญาการศึึกษา หลัักการ แนวิคิด้ทฤษฎีีแลัะจัิตวิิทยา 

  พัฒันาการแลัะการเรยีนร้ ้แลัะรป้ีแบบในการจัดั้การปีฐมวิยัศึกึษา ตลัอด้จันนำาหลักัการตาม 

  แบบสุากลัมาบ้รณาการเพัื�อพัฒันารป้ีแบบการจัดั้การปีฐมวัิยศึกึษาให้เหมาะสุมกับสุภาวิะ 

  สุังคมไทย

 2. ปีระยุกต์ใช้ควิามร้้เกี�ยวิกับการศึึกษาปีฐมวัิยแลัะองค์ควิามร้้ที�เกี�ยวิข้องมาใช้ในการจััด้ 

  ปีระสุบการณ์ได้สุ้อด้คลัอ้งกบันโยบาย แลัะจัดุ้มุง่หมายในการจัดั้การปีฐมวิยัศึกึษาของชาติ 

  ได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

 3. อธบิาย วิเิคราะห ์สุงัเคราะหป์ีญัหา แลัะปีจััจัยัตา่งๆ ที�มอีทิธพิัลัตอ่การจัดั้การปีฐมวิยัศึกึษา  

  ตลัอด้จันหาแนวิทางแก้ไขที�เหมาะสุม

 4. นำาควิามร้้ทางด้้านนวิัตกรรม แลัะเทคโนโลัยีทางการปีฐมวัิยศึึกษามาเป็ีนเครื�องมือใน 

  การจััด้การปีฐมวิัยศึึกษาได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

     5.  อธิบายแลัะเสุนอแนวิทางในการรณรงค์เพัื�อเด้็กปีฐมวิัย

     6.  เสุนอแนวิทางการให้ผ้้ปีกครองแลัะชุมชนมีสุ่วินร่วิมในการจััด้การปีฐมวิัยศึึกษา

     7. วิิเคราะห์สุังเคราะห์แนวิคิด้แลัะหลัักการเกี�ยวิกับการวัิด้แลัะปีระเมิน แลัะใช้กระบวิน 

  การวิิจััย เพัื�อพััฒนาเด้็กแลัะการจััด้ปีระสุบการณ์ในระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การปีฐมวิัยศึึกษา ปีรัชญาการศึึกษา หลัักการ แนวิคิด้ วิิวิัฒนาการของการปีฐมวิัยศึึกษา แลัะ

รป้ีแบบการจัดั้การศึึกษาปีฐมวิยัของไทยแลัะตา่งปีระเทศึ นโยบายแลัะจัดุ้มุง่หมายในการจัดั้การปีฐมวิยัศึกึษา 

ทฤษฎีีทางจิัตวิิทยาพััฒนาการแลัะการเรียนร้้ ปีัญหา แลัะปีัจัจััยที�มีอิทธิพัลัต่อการจััด้การปีฐมวัิยศึึกษา 

นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีทางการปีฐมวิัยศึึกษา วิิเคราะห์ร้ปีแบบการปีฐมวิัยศึึกษาที�เหมาะกับบริบทสุังคมไทย 

การรณรงค์เพัื�อเด้็ก ผ้้ปีกครองแลัะชุมชนกับการปีฐมวิัยศึึกษา การวิัด้แลัะปีระเมินในระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา 

แนวิคิด้พัื�นฐานแลัะขอบเขตการวิิจััยทางปีฐมวัิยศึึกษา การวิิจััยเกี�ยวิกับการเรียนร้้ของเด็้กปีฐมวัิย  

นวิตักรรม แลัะเทคโนโลัยกีารจัดั้ปีระสุบการณ์ในระด้บัปีฐมวิยัศึกึษา การวิจิัยัเพัื�อพัฒันาศัึกยภาพัของเด็้กปีฐมวิยั 

แลัะการจััด้ปีระสุบการณ์ในระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา

22741	 สัมมนาหลักส้ตรและการจัดการเร่ยนร้้ระดับปฐมวัยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

  วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

     1.  อธิบาย วิิเคราะห์ สุังเคราะห์เกี�ยวิกับทฤษฎีีหลัักสุ้ตร ทฤษฎีีการเรียนร้้ ปีัจัจััยที�มีผลัต่อ 

  การพััฒนาหลัักสุ้ตร การออกแบบหลัักสุ้ตร แลัะการจััด้การเรียนร้้ในระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา  

  เพัื�อนำาไปีปีระยุกต์ใช้ในการพััฒนาหลัักสุ้ตร แลัะการจััด้การเรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา

     2. บ้รณาการควิามร้้ที�เปี็นสุากลัเข้ากับนวิัตกรรมเทคโนโลัยี แลัะภ้มิปัีญญาท้องถิ�นใน 

  การพััฒนาหลัักสุ้ตร การนำาไปีใช้ การปีระเมิน แลัะปีรับปีรุงหลัักสุ้ตรปีฐมวิัยศึึกษา

 3. วิิเคราะห์สุภาพัปีัจัจัุบันแลัะปีัญหาของการพััฒนาหลัักสุ้ตรสุถานศึึกษาปีฐมวิัย แลัะเสุนอ 

  แนวิทางในการแก้ไข แลัะพััฒนาได้้อย่างเหมาะสุมกับบริบทของสุังคมแลัะวิัฒนธรรม

 4. มีภาวิะผ้้นำาแลัะผ้้ตามที�ด้ี  เปี็นผ้้ใฝ่่ร้้ นำาองค์ควิามร้้ใหม่ นวิัตกรรม แลัะเทคโนโลัยีมาใช้ 

  ในการพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา

 5. สุรา้งเครอืขา่ยแลัะควิามรว่ิมมอืกบัผ้ป้ีกครอง แลัะชมุชนในการพััฒนาคณุภาพัการศึกึษา 

  ปีฐมวิัย

 6. แสุวิงหาควิามร้้ แลักเปีลัี�ยนควิามคิด้เห็นในปีระเด้็นสุำาคัญของการพััฒนาหลัักสุ้ตร แลัะ 

  การจััด้การเรียนร้้ที�เกิด้ขึ�นทั�งในแลัะต่างปีระเทศึ
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีีหลัักสุ้ตรแลัะทฤษฎีีการเรียนร้้ ปีัจัจััยที�มีอิทธิพัลัต่อการพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้ 

การเรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา การออกแบบหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา การจััด้ทำา 

หลัักสุ้ตรสุถานศึึกษาปีฐมวิัย นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีที�นำามาใช้ในการพััฒนาผ้้เรียนแลัะการจััด้การ 

เรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา การนำาหลัักสุ้ตรการศึึกษาปีฐมวิัยไปีใช้ การปีระเมินแลัะปีรับปีรุงหลัักสุ้ตร  

การบ้รณาการควิามร้้ที�เปี็นสุากลักับนวิัตกรรม เทคโนโลัยี แลัะภ้มิปีัญญาท้องถิ�น 

 กระบวินการสัุมมนาทางวิชิาการเกี�ยวิกับสุภาพัปัีจัจับุนั ปีญัหา แนวิโนม้ ตลัอด้จันองค์ควิามร้้ใหม่  

แลัะนวิตักรรม ด้า้นการพัฒันาหลักัสุต้ร แลัะการจัดั้การเรียนร้ทั้�งในแลัะตา่งปีระเทศึ การวิเิคราะห์องคป์ีระกอบ 

ในการจััด้การเรียนร้้การจััด้การในชั�นเรียน การมีสุ่วินร่วิมของผ้้ปีกครองแลัะการพััฒนาภาวิะผ้้นำา แลัะ 

เครือข่ายในการแลักเปีลัี�ยนเรียนร้้ที�นำาไปีสุ้่คุณภาพัการศึึกษาปีฐมวิัย ทั�งในด้้านการพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะ 

การจััด้การเรียนร้้ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา

22742	 การบริหารจัดการสถ่านศึกษาปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Management of Early Childhood Educational Institution

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. อธิบาย วิิเคราะห์ สุังเคราะห์ หลัักการแลัะกระบวินการบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวิัย

 2. อธิบายทักษะที�จัำาเปี็นของผ้้บริหารสุถานศึึกษาปีฐมวิัย แลัะปีระยุกต์ใช้ได้้เหมาะสุมกับ 

  สุภาพัการณ์

 3. อธิบาย วิิเคราะห์ สุังเคราะห์ภารกิจัในการบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวิัย

 4. เสุนอแนวิทางในการบริหารจััด้การงานวิิชาการแลัะงานสุนับสุนุนวิิชาการในระด้ับปีฐมวิัย

 5. ปีระยุกต์ใช้นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีทางการบริหารสุถานศึึกษาปีฐมวิัยได้้อย่างเหมาะสุม

 6. เสุนอแนะแนวิทางในการบริหารจััด้การศึึกษาสุำาหรับเด้็กปีฐมวิัยที�มีลัักษณะพัิเศึษ

 7. ปีฏิบัติตนตามจัรรยาบรรณในวิิชาชีพั 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 หลัักแลัะกระบวินการบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวัิย ทักษะที�จัำาเปี็นของผ้้บริหารสุถาน

ศึึกษาปีฐมวิัย การวิางแผนเชิงกลัยุทธ์ การบริหารข้อขัด้แย้ง การจััด้การสุารสุนเทศึแลัะการจััด้การควิามร้้

ในสุถานศึึกษาปีฐมวิัย ภารกิจัในการบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวิัย การบริหารงานวิิชาการแลัะงาน

สุนับสุนนุวิชิาการ นวิตักรรมแลัะเทคโนโลัยทีางการบรหิารจััด้การสุถานศึกึษาปีฐมวิยั  การบรหิารจััด้การ

ศึึกษาสุำาหรับเด้็กปีฐมวัิยที�มีลัักษณะพิัเศึษ การปีระกันคุณภาพั ผ้้บริหารสุถานศึึกษากับการพััฒนาตน 

แลัะคุณธรรมจัรรยาบรรณวิิชาชีพัของผ้้บริหารสุถานศึึกษาปีฐมวิัย
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22744	 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Experience for Preschool Children

	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. อธิบายขอบข่ายของการจััด้ปีระสุบการณ์เพัื�อพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย

 2. อธิบาย วิิเคราะห์ เกี�ยวิกับพััฒนาการ การเรียนร้้ แลัะพัฤติกรรมของเด้็กปีฐมวิัย

 3. อธิบายหลักัการ แลัะวิธีิการในการจัดั้ปีระสุบการณ์เพืั�อพััฒนาเด็้กปีฐมวัิย แลัะปีระยกุต์ใช้ 

  ในการพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย

 4. อธิบาย วิิเคราะห์ สุังเคราะห์เกี�ยวิกับการจััด้ปีระสุบการณ์ตามหลัักของปีรัชญาเศึรษฐกิจั 

  พัอเพัียง แลัะปีระยุกต์ใช้ในการพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย

 5. จััด้ปีระสุบการณ์ วิัด้แลัะปีระเมินพััฒนาการ แลัะการเรียนร้้ของเด็้กปีฐมวัิยได้้อย่าง 

  เหมาะสุม

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 พััฒนาการ การเรียนร้้ แลัะพัฤติกรรมของเด้็กปีฐมวิัย ขอบข่ายของการจััด้ปีระสุบการณ์เพัื�อ

พััฒนาเด้็กปีฐมวิัย ปีัจัจััยสุำาคัญที�มีอิทธิพัลัต่อการจััด้ปีระสุบการณ์เพัื�อพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย หลัักการแลัะ

วิธิกีารในการจัดั้ปีระสุบการณ์เพัื�อพัฒันาเด็้กปีฐมวัิย การจััด้ปีระสุบการณ์ตามหลักัของปีรัชญาเศึรษฐกิจั

พัอเพัียงในระด้ับปีฐมวิัย การวิัด้แลัะปีระเมินพััฒนาการแลัะการเรียนร้้ของเด้็กปีฐมวิัย บทบาทของ

บุคลัากรที�เกี�ยวิข้องกับการจััด้ปีระสุบการณ์เพัื�อพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย การจััด้ปีระสุบการณ์เพัื�อพััฒนาเด้็ก

ปีฐมวิัยด้้านร่างกาย อารมณ์-จัิตใจั สุังคม แลัะสุติปีัญญา ด้้านภาษา ด้้านวิิทยาศึาสุตร์ ด้้านคณิตศึาสุตร์  

ด้้านสุังคมศึึกษา ด้้านศึิลัปีะ ด้นตรีแลัะการเคลัื�อนไหวิ 

22745	 สัมมนาหลักส้ตรและการสอีน	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Curriculum and Instruction
	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1.  วิเิคราะห ์สุงัเคราะหท์ฤษฎีหีลักัสุต้ร ทฤษฎีกีารสุอน  แลัะปีจััจัยัที�มผีลัตอ่การพัฒันาหลักัสุต้ร  

  เพัื�อออกแบบหลัักสุ้ตรแลัะกิจักรรมการเรียนการสุอนได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

 2. บ้รณาการควิามร้้ที�เปี็นสุากลัเข้ากับนวิัตกรรม เทคโนโลัยี แลัะภ้มิปีัญญาท้องถิ�นในการ 

  พััฒนาหลัักสุ้ตร การนำาไปีใช้ ปีระเมินแลัะปีรับปีรุงหลัักสุ้ตร

 3. ปีระยุกต์ใชค้วิามร้ด้้า้นการพัฒันาหลักัสุต้รแลัะการจัดั้การเรยีนการสุอนเพืั�อพััฒนาวิิชาชพีั 

  ของตนเองอย่างต่อเน้�อง
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	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีีหลัักสุ้ตรแลัะทฤษฎีีการสุอน พัื�นฐานแลัะปีัจัจััยที�มีอิทธิพัลัต่อการพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะ

การเรียนการสุอน การออกแบบหลัักสุ้ตร กระบวินการจััด้กิจักรรมการเรียนการสุอน การทำาหลัักสุ้ตร 

สุถานศึึกษา นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีที�นำามาใช้ในการพััฒนาผ้้เรียนแลัะพััฒนาสุถานศึึกษาอย่างมี

ปีระสุิทธิภาพั การนำาหลัักสุ้ตรไปีใช้ การปีระเมินแลัะปีรับปีรุงหลัักสุ้ตร การบ้รณาการควิามร้้ที�เปี็นสุากลั

กับนวิัตกรรม เทคโนโลัยี แลัะภ้มิปีัญญาท้องถิ�น

 กระบวินการสัุมมนาทางวิิชาการเกี�ยวิกับสุภาพัปัีจัจัุบัน ปีัญหาแลัะแนวิโน้มของการพััฒนา

หลักัสุต้รแลัะการเรียนการสุอน การพัฒันาภาวิะผ้้นำา แลัะเครอืข่ายการเรียนร้ที้�นำาไปีสุ้คุ่ณภาพัการศึกึษา

22746	 สารัตถ่ะและวิทยวิธ่ทางการสอีนภาษาไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Thai Language Instruction

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. พััฒนาหลัักสุ้ตรวิิชาภาษาไทยในสุถานศึึกษา

 2. วิิเคราะห์ทฤษฎีีการสุอน การจััด้ระบบการเรียนร้้ การออกแบบระบบการเรียนร้้ภาษาไทย  

  ร้ปีแบบแลัะเทคนิคการสุอนภาษาไทยเพัื�อออกแบบการเรียนร้้แลัะจััด้การเรียนการสุอน 

  ภาษาไทย

 3. อธิบายการจััด้การเรียนการสุอนสุำาหรับผ้้เรียนที�มีควิามต้องการแตกต่างกัน

 4. จััด้การเรียนการสุอนโด้ยใช้สุื�อ นวิัตกรรม เทคโนโลัยี สุารสุนเทศึ ภ้มิปีัญญาแลัะแหลั่ง 

  เรียนร้้

 5. ออกแบบการวิัด้แลัะปีระเมินผลัในการจััด้การเรียนการสุอนภาษาไทย

 6. วิิจััยเกี�ยวิกับการเรียนการสุอนภาษาไทย

 7. วิิเคราะห์คุณลัักษณะของคร้ภาษาไทยเพัื�อพััฒนาตนเอง 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การพััฒนาหลัักสุ้ตรภาษาไทย ทฤษฎีีการสุอนภาษา การจััด้ระบบการเรียนร้้ทางภาษา  

การออกแบบการเรียนร้ท้างภาษา รป้ีแบบแลัะเทคนิคการสุอนภาษาไทย การจััด้การเรียนการสุอนสุำาหรบั

ผ้้เรียนที�มีควิามต้องการพัิเศึษ สุื�อ นวิัตกรรม เทคโนโลัยีแลัะสุารสุนเทศึ ภ้มิปีัญญาแลัะแหลั่งเรียนร้้  

การสุอนภาษาไทยเปี็นภาษาที� 2 การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้ วิิทยวิิธีวิิจััยทางการเรียนการสุอน

ภาษาไทย
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22747	 การพัฒนาทักษะทางภาษา	 (6	หน่วยกิต)

 Development of Language Skills

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิิเคราะห์แนวิทางในการพััฒนาทักษะทางภาษาสุำาหรับคร้อย่างต่อเน้�อง

 2. วิิเคราะห์แนวิทางในการพััฒนาทักษะทางภาษาของผ้้เรียนอย่างต่อเน้�อง

 3. จััด้กิจักรรมการเรียนการสุอนเพัื�อแก้ไขแลัะพััฒนาทักษะทางภาษาของผ้้เรียน

 4. อธิบายแนวิคิด้หลัักการแลัะออกแบบเครื�องมือสุำาหรับการปีระเมินสุมรรถภาพัทางภาษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ธรรมชาติของภาษา แลัะการใช้ภาษาเพัื�อสุื�อควิามหมาย ทฤษฎีีทางจิัตวิิทยาเกี�ยวิกับการเรียน 

แลัะการสุอนภาษา การพััฒนาทักษะการฟัังแลัะด้้ การพั้ด้ การอ่าน การเขียนอย่างต่อเน้�องแลัะมีปีระสุิทธิภาพั 

การพััฒนาทักษะการคิด้เพัื�อพััฒนาทักษะทางภาษา การจััด้การเรียนการสุอนเพัื�อพััฒนาทักษะการฟัังแลัะด้ ้

การพั้ด้ การอ่าน แลัะการเขียน การปีระเมินสุมรรถภาพัทางภาษา

22748	 วรรณกรรมท้อีงถ่ิ�น	 (6	หน่วยกิต)

 Folk Literature

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิิเคราะห์ลัักษณะ แลัะร้ปีแบบของวิรรณกรรมท้องถิ�น

 2. เปีรียบเทียบควิามสุัมพัันธ์ของวิรรณกรรมท้องถิ�นภาคต่างๆ แลัะควิามสุัมพัันธ์ของ 

  วิรรณกรรมท้องถิ�นกับสุังคม

 3. สุังเคราะห์สุถานภาพัการศึึกษาวิรรณกรรมท้องถิ�น

 4. เสุนอแนวิทางการอนุรักษ์แลัะสุ่งเสุริมวิรรณกรรมท้องถิ�น

 5. ปีระยุกต์ใช้วิรรณกรรมท้องถิ�นเปี็นสุื�อการจััด้การเรียนการสุอน 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ควิามหมายแลัะควิามสุำาคัญของวิรรณกรรมทอ้งถิ�น การวิิเคราะหล์ัักษณะร้ปีแบบแลัะเน้�อหา

ของวิรรณกรรมท้องถิ�นภาคต่างๆ ควิามสุัมพัันธ์ของวิรรณกรรมท้องถิ�นภาคต่างๆ ควิามสัุมพัันธ์ของ

วิรรณกรรมท้องถิ�นกับสัุงคมแลัะภ้มิปัีญญาท้องถิ�น การศึึกษาวิิเคราะห์แลัะเปีรียบเทียบวิรรณกรรม 

ท้องถิ�น สุถานภาพัการศึึกษาวิรรณกรรมท้องถิ�น แนวิทางการอนุรักษ์แลัะสุ่งเสุริมวิรรณกรรมท้องถิ�น 

แลัะการนำาวิรรณกรรมท้องถิ�นไปีใช้เปี็นสุื�อในการเรียนการสุอน
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22749	 การจัดประสบการณ์การเร่ยนร้้ภาษาไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experience in Thai Language

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิิเคราะห์มาตรฐานการเรียนร้้แลัะควิามร้้ทางภาษาไทย เพืั�อเปี็นพืั�นฐานการออกแบบ 

  กิจักรรมแลัะปีระสุบการณ์การเรียนร้้ทางภาษาไทย

 2. ออกแบบการเรียนการสุอนแลัะจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ในเรื�องการฟััง การด้้ การพั้ด้  

  การอ่าน การเขียน หลัักการใช้ภาษา วิรรณคด้ี แลัะวิรรณกรรม

 3. ผลัิตสุื�อการเรียนร้้ที�เหมาะสุมกับผ้้เรียน

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การวิิเคราะห์มาตรฐานการเรียนร้้ภาษาไทย การศึึกษาเกี�ยวิกับเน้�อหาสุาระ แลัะการจััด้

ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาไทยในเรื�องการฟััง การด้้ การพั้ด้ การอ่าน การเขียน หลัักการใช้ภาษา 

วิรรณคด้ ีแลัะวิรรณกรรม ใหเ้หมาะสุมกบัผ้เ้รยีนแตล่ัะระด้บั การจัดั้การเรยีนร้เ้พัื�อบ้รณาการสุาระการเรยีนร้้ 

แลัะการผลัิตสุื�อการเรียนร้้สุำาหรับผ้้เรียน

22750	 สารัตถ่ะและวิทยวิธ่ทางการสอีนคณิตศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Mathematics Instruction

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา 

 1.  วิิเคราะห์ปีรัชญา ธรรมชาติแลัะโครงสุร้างของคณิตศึาสุตร์ จัิตวิิทยาการเรียนร้้ แลัะสุาระ 

  สุำาคัญด้้านเน้�อหาคณิตศึาสุตร์ได้้

     2. วิิเคราะห์ร้ปีแบบการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้คณิตศึาสุตร์แลัะสุามารถออกแบบกิจักรรม 

  การเรยีนร้ที้�เนน้ผ้เ้รียนเปีน็สุำาคญั แลัะเสุรมิสุรา้งทกัษะแลัะกระบวินการทางคณติศึาสุตร์ได้้

     3.  ใชก้ระบวินการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้คณิตศึาสุตร์ในการพััฒนาศัึกยภาพัของผ้้เรยีน 

  ด้้านคณิตศึาสุตร์ได้้

     4.  อธิบายแนวิคิด้แลัะขอบเขตการวิิจััยทางคณิตศึาสุตร์ศึึกษาแลัะการวิิจััยด้้านการสุอน  

  การเรียนร้้ แลัะนวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีการเรียนการสุอนคณิตศึาสุตร์ได้้

     5.  ใช้การวิิจััยเพัื�อพััฒนาศึักยภาพัของผ้้เรียนแลัะพััฒนาการเรียนการสุอนคณิตศึาสุตร์ได้้
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การวิเิคราะห์ปีรชัญา ธรรมชาติแลัะโครงสุรา้งของคณติศึาสุตร ์จัติวิทิยาการเรียนร้ค้ณติศึาสุตร์

สุารัตถะเกี�ยวิกับพัีชคณิต เรขาคณิต แลัะการวิิเคราะห์ ร้ปีแบบการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้คณิตศึาสุตร์

การออกแบบกิจักรรมการเรียนร้้คณิตศึาสุตร์ที�เน้นผ้้เรียนเป็ีนสุำาคัญ การจััด้กิจักรรมการเรียนการสุอน 

เพัื�อพััฒนาศึักยภาพัทางคณิตศึาสุตร์ด้้านการแก้ปีัญหา การให้เหตุผลั การเชื�อมโยง การสุื�อสุาร การสุื�อ

ควิามหมาย การนำาเสุนอ แลัะควิามคิด้ริเริ�มสุร้างสุรรค์ การจััด้กิจักรรมการเรียนการสุอนสุำาหรับผ้้เรียนที�

มคีวิามสุามารถพัเิศึษทางคณติศึาสุตร ์การวิดั้แลัะปีระเมนิผลัการเรยีนร้ค้ณติศึาสุตร ์แนวิคดิ้พืั�นฐานแลัะ

ขอบเขตการวิิจััยทางคณิตศึาสุตร์ศึึกษา การวิิจััยการสุอน การเรียนร้้นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีการเรียน

การสุอนคณิตศึาสุตร์ การวิิจััยเพัื�อพััฒนาศึักยภาพัของผ้้เรียนแลัะพััฒนาการเรียนการสุอนคณิตศึาสุตร์

22751	 คณิตศาสตร์ประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)

 Applied Mathematics

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิิเคราะห์แนวิคิด้สุำาคัญ แลัะวิิธีการปีระยุกต์คณิตศึาสุตร์ เกี�ยวิกับทฤษฎีีจัำานวินพัีชคณิต  

  นามธรรม ทฤษฎีกีราฟั ตวัิแบบเชงิเสุน้แลัะไม่ใชเ่ชงิเสุน้ แคลัคล้ัสัุ สุถติแิลัะควิามนา่จัะเปีน็ 

  แลัะคณิตศึาสุตร์อื�นๆ ที�สุำาคัญได้้

 2. ปีระยุกต์ใชท้ฤษฎีจีัำานวิน พัชีคณตินามธรรม ทฤษฎีกีราฟั ตวัิแบบเชงิเสุน้แลัะไม่ใช่เชงิเสุน้ 

  แคลัค้ลััสุ สุถิติแลัะควิามน่าจัะเปี็น แลัะคณิตศึาสุตร์อื�นๆ ที�สุำาคัญได้้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การวิเิคราะหแ์นวิคดิ้สุำาคัญ วิิธกีารปีระยกุตค์ณติศึาสุตรเ์กี�ยวิกบัทฤษฎีจีัำานวิน พัชีคณตินามธรรม 

ทฤษฎีีกราฟั ตัวิแบบเชิงเสุ้นแลัะไม่ใช่เชิงเสุ้น แคลัค้ลััสุ สุถิติแลัะควิามน่าจัะเปี็น แลัะคณิตศึาสุตร์อื�นๆ 

ที�สุำาคัญมาใช้สุร้างตัวิแบบเชิงคณิตศึาสุตร์ในการแก้ปีัญหา แลัะการปีระยุกต์ด้้านอื�นๆ

22752	 คณิตศาสตร์สำาหรับคร้	 (6	หน่วยกิต)

 Mathematics for Teacher

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

     1. อธิบายเกี�ยวิกับสุาระแลัะหลัักการของคณิตศึาสุตร์พัื�นฐานในเรื�อง เซึ่ตแลัะตรรกศึาสุตร์  

  ทฤษฎีีจัำานวิน พัหุนาม สุมการแลัะอสุมการ การพัิสุ้จัน์แลัะการปีระยุกต์ทางเรขาคณิต  

  เรขาคณิตวิิเคราะห์ แบบร้ปี ควิามพัันธ์แลัะฟัังก์ชัน แคลัค้ลััสุเบื�องต้น สุถิติแลัะควิามน่าจัะเปี็น  

  แลัะสุารอื�นๆ ของคณิตศึาสุตร์ที�สุำาคัญ

     2.  วิเิคราะหแ์ลัะเชื�อมโยงสุาระแลัะหลักัการของคณติศึาสุตรพื์ั�นฐานกบัคณติศึาสุตร์ในระด้บั 

  โรงเรียน
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้สุำาคัญ สุาระแลัะหลัักการของคณิตศึาสุตร์พัื�นฐานในเรื�อง เซึ่ตแลัะตรรกศึาสุตร์ ทฤษฎีี 

จัำานวิน พัหนุาม สุมการแลัะอสุมการ การพัสิุจ้ันแ์ลัะการปีระยกุตท์างเรขาคณติ เรขาคณติวิเิคราะห์ แบบรป้ี  

ควิามสุมัพัันธแ์ลัะฟังักช์นั แคลัคล้ัสัุเบื�องตน้ สุถติแิลัะควิามนา่จัะเปีน็ แลัะสุาระอื�นๆ ของคณติศึาสุตรที์�สุำาคญั 

การวิิเคราะห์แลัะเชื�อมโยงสุาระแลัะหลัักการของคณิตศึาสุตร์พัื�นฐานกับคณิตศึาสุตร์ในระด้ับโรงเรียน

22753	 การจัดประสบการณ์การเร่ยนร้้คณิตศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experience in Mathematics

	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิิเคราะห์สุาระที�เป็ีนพัื�นฐานสุำาคัญด้้านจัำานวินแลัะการด้ำาเนินการ พัีชคณิต เรขาคณิต  

  การวิัด้ การวิิเคราะห์ข้อม้ลัแลัะควิามน่าจัะเปี็นได้้

 2. วิิเคราะห์แนวิคิด้ ทฤษฎีี หลัักการสุอน มาตรฐานการเรียนร้้แลัะหลัักสุ้ตรคณิตศึาสุตร์  

  ตลัอด้จันกรณีศึึกษา ร้ปีแบบกิจักรรม แลัะงานคณิตศึาสุตร์ที�สุ่งเสุริมศึักยภาพัทาง 

  คณิตศึาสุตร์ของผ้้เรียนได้้

 3. พััฒนากิจักรรมการเรียนร้้คณิตศึาสุตร์ โด้ยใช้กระบวินการแก้ปัีญหาเปี็นฐานเพัื�อนำาไปีสุ้่ 

  การเกิด้ควิามร้้ ทักษะแลัะกระบวินการทางคณิตศึาสุตร์อย่างลัึกซึ่ึ�ง แลัะมีควิามหมายได้้

 4. พััฒนาปีระสุบการณ์การเรียนร้้คณิตศึาสุตร์ที�เชื�อมโยงคณิตศึาสุตร์ในชั�นเรียนกับ 

  สุิ�งแวิด้ลั้อมรอบตัวิแลัะสุถานการณ์ในชีวิิตจัริงได้้

 5. เลัือกใช้ข้อม้ลัแลัะสุารสุนเทศึ รวิมทั�งสุามารถพััฒนาสุื�อ นวิัตกรรม แลัะเทคโนโลัยี 

  ในการเรียนการสุอนคณิตศึาสุตร์ได้้

 6. พัฒันาเครื�องมอืปีระเมนิควิามสุามารถของผ้เ้รยีนด้า้นควิามร้ ้ทกัษะแลัะกระบวินการทาง 

  คณิตศึาสุตร์ เจัตคติ แลัะคุณลัักษณะอันพึังปีระสุงค์ แลัะการวิินิจัฉัยมโนทัศึน์ที� 

  คลัาด้เคลัื�อนของผ้้เรียนได้้

 7. พัฒันาศัึกยภาพัทางคณิตศึาสุตร์ของผ้้เรียนโด้ยใช้กระบวินการวิจิัยัในชั�นเรียน แลัะสุามารถ 

  เกบ็ข้อมล้ัแลัะจัดั้ระบบสุารสุนเทศึเกี�ยวิกับศัึกยภาพัทางคณิตศึาสุตร์ของผ้้เรียน เพัื�อนำาไปีสุ้่

  การพััฒนาผ้้เรียนแลัะพััฒนาระบบการจััด้การศึึกษาด้้านคณิตศึาสุตร์ได้้
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การวิิเคราะห์แนวิคิด้ ทฤษฎีี หลัักการสุอน มาตรฐานการเรียนร้้ แลัะหลัักสุ้ตรคณิตศึาสุตร์ 

สุาระสุำาคัญเกี�ยวิกบัจัำานวินแลัะการด้ำาเนนิการ พัชีคณติ เรขาคณติ การวิดั้ สุถติแิลัะควิามนา่จัะเปีน็ แลัะ

ทกัษะแลัะกระบวินการทางคณิตศึาสุตร ์รป้ีแบบกิจักรรมแลัะงานคณิตศึาสุตรที์�สุ่งเสุรมิควิามร้ ้ทกัษะแลัะ

กระบวินการทางคณิตศึาสุตร์ การจััด้กิจักรรมการเรียนร้้โด้ยใช้กระบวินการแก้ปีัญหาเปี็นฐาน แลัะการ

เชื�อมโยงคณิตศึาสุตร์กับสุิ�งแวิด้ลั้อมรอบตัวิแลัะสุถานการณ์ในชีวิิตจัริง การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ 

เพัื�อนำาไปีสุ้่โครงงานคณิตศึาสุตร์ การเลัือกใช้ข้อม้ลัแลัะสุารสุนเทศึ การพััฒนาสุื�อ นวิัตกรรม แลัะ

เทคโนโลัย ีการพัฒันาเครื�องมือปีระเมินควิามสุามารถของผ้เ้รยีนด้า้นควิามร้ ้ทกัษะแลัะกระบวินการทาง

คณิตศึาสุตร์ เจัตคติ แลัะคุณลัักษณะอันพัึงปีระสุงค์ แลัะการวิินิจัฉัยมโนทัศึน์ที�คลัาด้เคลัื�อนของผ้้เรียน 

การวิจิัยัในชั�นเรยีนแลัะจัดั้ระบบการสุารสุนเทศึเกี�ยวิกบัศัึกยภาพัทางคณิตศึาสุตรข์องผ้เ้รยีน เพืั�อนำาไปีสุ้ ่

การพััฒนาศึักยภาพัของผ้้เรียนแลัะพััฒนาระบบการจััด้การศึึกษาด้้านคณิตศึาสุตร์

22754	 สารัตถ่ะและวิทยวิธ่ทางการสอีนสังคมศึกษา	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction

 วัตถุ่ประสงค ์เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิเิคราะห์ปีรชัญา ธรรมชาติ โครงสุรา้ง เน้�อหาสุาระ แลัะวิิธีการทางสุงัคมศึาสุตร์ที�สัุมพัันธ์ 

  กับการจััด้การเรียนร้้สุังคมศึึกษา

 2. พััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนร้้สุังคมศึึกษาที�สุอด้คลั้องกับพัลัวัิตหรือการ 

  เปีลัี�ยนแปีลังในสุังคม แผนพััฒนาปีระเทศึ แลัะลัักษณะของผ้้เรียน

 3. บริหารจััด้การชั�นเรียนสุังคมศึึกษาที�สุอด้คลั้องกับจัิตวิิทยาการศึึกษา

 4. พััฒนาแลัะใช้นวิัตกรรม เทคโนโลัยีการศึึกษา เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึ แลัะแหล่ังการ 

  เรียนร้้ที�หลัากหลัายในการจััด้การเรียนร้้สุังคมศึึกษา

 5. ใช้กระบวินการวิัด้แลัะปีระเมินผลัทางการศึึกษา แลัะการวิิจััยทางการศึึกษาในการ 

  พััฒนาการจััด้การเรียนร้้สุังคมศึึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ปีรัชญา ธรรมชาติ โครงสุร้าง เน้�อหาสุาระ แลัะวิิธีการทางสุังคมศึาสุตร์ การปีระยุกต์ใช้ใน

การจัดั้การเรยีนร้สุ้งัคมศึกึษา การพัฒันาหลักัสุต้รแลัะการจัดั้การเรยีนร้สุ้งัคมศึกึษาที�สุอด้คลัอ้งกบัพัลัวัิต

หรือการเปีลัี�ยนแปีลังในสุังคม แผนพััฒนาปีระเทศึ แลัะลัักษณะของผ้้เรียน การบริหารจััด้การชั�นเรียน

สุงัคมศึกึษาที�สุอด้คลัอ้งกบัจัติวิทิยาการศึกึษา การพัฒันาการใชน้วิตักรรม เทคโนโลัยกีารศึกึษา เทคโนโลัยี

สุารสุนเทศึ แลัะแหลั่งการเรียนร้้ที�หลัากหลัายในการจััด้การเรียนร้้สุังคมศึึกษา การพััฒนากระบวินการ 

วิดั้แลัะปีระเมนิผลัทางการศึกึษาแลัะการวิจิัยัทางการศึกึษาในการพัฒันาการจัดั้การเรยีนร้แ้ลัะการจัดั้การศึกึษา 

ทางสุังคมศึึกษา 



135

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

22755	 โลกาภิวัตน์ศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Globalization Studies

	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา 

 1. วิิเคราะห์การเปีลัี�ยนแปีลังของโลัก ภ้มิภาค ปีระเทศึ แลัะชุมชนในยุคโลักาภิวิัตน์

 2. เสุนอแนวิทางการสุร้างสุังคมคุณภาพัในยุคโลักาภิวิัตน์

 3. เสุนอแนวิทางการพััฒนาบทบาท มาตรฐาน แลัะสุมรรถนะของปีัจัจััยที�เกี�ยวิข้องกับการ 

  สุร้างสุังคมคุณภาพั

 4. พัฒันาหลักัสุต้รแลัะจัดั้การเรยีนร้้โลักาภิวัิตน์ศึกึษาในสัุงคมศึกึษาได้อ้ยา่งมีปีระสิุทธภิาพั

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้เกี�ยวิกับโลักาภิวิัตน์ กระบวินการโลักาภิวิัตน์ การเปีลัี�ยนแปีลังที�สุำาคัญของโลัก 

ภ้มิภาค ปีระเทศึ แลัะชุมชนในยุคโลักาภิวิัตน์ ผลักระทบต่อพััฒนาการของมนุษยชาติแลัะสุิ�งแวิด้ลั้อม 

แนวิคิด้แลัะกระบวินการสุร้างสัุงคมคุณภาพัในยุคโลักาภิวิัตน์ สุมดุ้ลัแลัะการผสุมผสุานที�สุำาคัญใน 

ยุคโลักาภิวิัตน์ บทบาท มาตรฐาน แลัะสุมรรถนะของปีัจัจััยสุำาคัญในการสุร้างสุังคมคุณภาพั ตลัอด้จัน 

การพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนร้้โลักาภิวิัตน์ศึึกษาในสุังคมศึึกษา โด้ยการจััด้การเรียนร้้ที�

สุอด้คลั้องกับผ้้เรียนแลัะกระแสุโลักาภิวิัตน์

22756	 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Contemporary Information in Social Sciences

	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิิเคราะห์ลัักษณะแลัะปีระเภทของสุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์

 2. อธิบายแหลั่งสุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์

 3. อธบิายวิธีิการจัดั้ระบบข้อม้ลัรว่ิมสุมยัทางสุงัคมศึาสุตร ์ตลัอด้จันการจัดั้ระบบสุารสุนเทศึ 

  ที�ทันสุมัย

 4. ปีระยุกต์ใชข้อ้มล้ัร่วิมสุมัยทางสัุงคมศึาสุตร์ในการเรียนการสุอนได้อ้ย่างเหมาะสุมกับระดั้บ 

  ผ้้เรียนแลัะสุภาพัท้องถิ�น

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคดิ้เกี�ยวิกบัขอ้ม้ลัร่วิมสุมยัทางสุงัคมศึาสุตร์ด้า้นการเมอืง การปีกครอง เศึรษฐกจิั สุงัคม 

ปีรชัญา การศึกึษา วิฒันธรรม ศึาสุนา จัรยิธรรม สุภาวิะแวิด้ล้ัอม ทรัพัยากร ปีระชากร วิิทยาศึาสุตร์แลัะ

เทคโนโลัยี ลัักษณะ ปีระเภทแลัะแหลั่งรวิมสุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์ วิิธีการจััด้ระบบข้อม้ลั

ร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์ การปีระมวิลั วิิเคราะห์ แลัะสุังเคราะห์สุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์ 

ตลัอด้จันการจััด้การควิามร้้ทางสุังคมศึาสุตร์ มาปีระยุกต์ใช้ในการจััด้การเรียนการสุอนให้เหมาะสุมกับ 

ผ้้เรียนแลัะสุภาพัท้องถิ�น
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22757	 การจัดประสบการณ์การเร่ยนร้้สังคมศึกษา	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Provision of Learning Experiences in Social Studies

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา   

 1. วิิเคราะห์ สุังเคราะห์ เน้�อหาสุาระเกี�ยวิกับศึาสุนา ศึีลัธรรมแลัะจัริยธรรม หน้าที�พัลัเมือง

  วิัฒนธรรมแลัะการด้ำาเนินชีวิิตในสุังคม เศึรษฐศึาสุตร์ ปีระวิัติศึาสุตร์แลัะภ้มิศึาสุตร์ แลัะ 

  วิิธีการศึึกษาในศึาสุตร์แลัะสุาระร่วิมสุมัยทางสัุงคมศึาสุตร์ที�สัุมพัันธ์กับการเรียนร้้ทาง 

  สุังคมศึึกษา

 2. ปีระยุกต์ใช้แนวิคิด้ ทฤษฎีี หลัักการสุอนสุังคมศึึกษาเพัื�อสุ่งเสุริมศึักยภาพัของผ้้เรียน

 3. วิิเคราะห์ แลัะพััฒนาหลัักสุ้ตรสัุงคมศึึกษาที�สุอด้คล้ัองกับแนวิทางการพััฒนาบุคคลั 

  แลัะท้องถิ�น

 4. จััด้การเรียนร้้สุังคมศึึกษาที�สุัมพัันธ์กับพััฒนาการของผ้้เรียนแลัะสุถานการณ์ในสุังคม

 5. พััฒนาแลัะใช้นวิัตกรรม เทคโนโลัยี เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึ แลัะเครือข่ายการเรียนร้้

 6. พััฒนาภาวิะผ้้นำาในการบริหารจััด้การชั�นเรียนสัุงคมศึึกษาแลัะการพััฒนาทักษะสุำาคัญใน 

  วิิชาชีพัคร้สุังคมศึึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 เน้�อหาสุาระเกี�ยวิกับศึาสุนา ศึีลัธรรมแลัะจัริยธรรม หน้าที�พัลัเมือง วิัฒนธรรมแลัะการด้ำาเนิน

ชีวิิตในสุังคม เศึรษฐศึาสุตร์ ปีระวิัติศึาสุตร์แลัะภ้มิศึาสุตร์ แลัะวิิธีการศึึกษาในศึาสุตร์แลัะสุาระร่วิมสุมัย

ทางสุังคมศึาสุตร์ที�สุัมพัันธ์กับการเรียนร้้ทางสุังคมศึึกษา การปีระยุกต์ใช้แนวิคิด้ ทฤษฎีี หลัักการสุอน

สุังคมศึึกษาเพัื�อสุ่งเสุริมศึักยภาพัของผ้้เรียน การวิิเคราะห์ แลัะพััฒนาหลัักสุ้ตรสัุงคมศึึกษาที�สุอด้คล้ัอง

กับบุคคลัแลัะท้องถิ�น การจััด้การเรียนร้้สุังคมศึึกษาที�สุัมพัันธ์กับพััฒนาการของผ้้เรียนแลัะสุถานการณ ์

ในสุังคม การพััฒนาแลัะใช้นวิัตกรรม เทคโนโลัยี แลัะเทคโนโลัยีสุารสุนเทศึ แลัะเครือข่ายการเรียนร้้ภาวิะ

ผ้้นำาในการบริหารจััด้การชั�นเรียนสุังคมศึึกษาแลัะการพััฒนาทักษะสุำาคัญในวิิชาชีพัคร้สุังคมศึึกษา

22759	 ช่ววิทยาและเคม่สำาหรับคร้	 	 	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Biology and Chemistry for Teachers

	 วัตถุ่ประสงค์

 1.  เพัื�อให้สุามารถอธิบายแนวิคิด้สุำาคัญของวิิวัิฒนาการของสุิ�งมีชีวิิต กายวิิภาคแลัะ 

  สุรีรวิิทยาของพัืชแลัะสุัตวิ์ ควิามหลัากหลัายทางชีวิภาพั ระบบนิเวิศึ พัันธุกรรม  

  เทคโนโลัยีชีวิภาพั อะตอมแลัะโมเลักุลั กลัไกสุำาคัญของปีฏิกิริยาเคมี เคมีอนินทรีย์ 

  สุารปีระกอบเชิงซึ่้อน สุมบัติทางกายภาพัแลัะทางเคมีของของแข็งแลัะของไหลั  

  ปีิโตรเคมิคอลั เคมีอินทรีย์ สุิ�งแวิด้ลั้อม เทคโนโลัยีสุิ�งแวิด้ลั้อม
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 2.  เพืั�อให้สุามารถเขียนแผนการจััด้การเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ที�สุ่งเสุริมการพััฒนา 

  ควิามร้้วิิทยาศึาสุตร์เกี�ยวิกับชีวิวิิทยาแลัะเคมี

 3. เพัื�อให้สุามารถเลัือกแลัะใช้วิิธีสุอน เทคนิคการสุอน สุื�อการสุอน เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึ 

  แลัะการสุื�อสุาร แลัะแหลั่งเรียนร้้ในท้องถิ�น ได้้สุอด้คลั้องกับวิัตถุปีระสุงค์ของการจััด้การ 

  เรียนร้้ เหมาะสุมกับบริบทแลัะผ้้เรียน

 4.  เพัื�อให้สุามารถนำาควิามร้้ทางชีวิวิิทยาแลัะเคมีมาใช้ในการจััด้การเรียนการสุอน 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 วิิวิัฒนาการของสุิ�งมีชีวิิต กายวิิภาคแลัะสุรีรวิิทยาของพืัชแลัะสัุตวิ์ ควิามหลัากหลัายทาง 

ชีวิภาพั ระบบนิเวิศึ พัันธุกรรม เทคโนโลัยีชีวิภาพั อะตอมแลัะโมเลักุลั กลัไกสุำาคัญของปีฏิกิริยาเคมี 

เคมีอนินทรีย์ สุารปีระกอบเชิงซ้ึ่อน สุมบัติทางกายภาพัแลัะทางเคมีของของแข็งแลัะของไหลั  

ปีิโตรเคมิคอลั เคมีอินทรีย์ สุิ�งแวิด้ลั้อม เทคโนโลัยีสุิ�งแวิด้ลั้อม แลัะการนำาควิามร้้ทางชีวิวิิทยา แลัะเคมี 

มาจััด้การเรียนการสุอน

22760	 ฟิิสิกส์และดาราศาสตร์สำาหรับคร้	 (6	หน่วยกิต)

 Physics and Astronomy for Teachers

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้สุามารถอธิบายแนวิคิด้สุำาคัญของวิิทยาศึาสุตร์เกี�ยวิกับกลัศึาสุตร์ พัลัศึาสุตร์  

  ของไหลั พัลัังงาน เทอร์โมได้นามิกสุ์ ควิามร้อน คลัื�น แสุง เสุียง ไฟัฟั้า อิเลั็กทรอนิกสุ์  

  นวิิเคลีัยร ์เทคโนโลัยีพัลังังาน เทคโนโลัยีอเิลัก็ทรอนิกสุ ์เทคโนโลัยีการสุื�อสุาร เทคโนโลัยี 

  วัิสุดุ้ศึาสุตร์ แลัะนาโนเทคโนโลัยีกายภาพั แนวิคิด้สุำาคัญเกี�ยวิกับโลัก อุตุนิยมวิิทยา  

  ธรณีวิิทยา ภ้มิศึาสุตร์ วิิทยาศึาสุตร์เกี�ยวิกับอวิกาศึ ด้าราศึาสุตร์ แลัะเทคโนโลัยีอวิกาศึ

 2. เพืั�อให้สุามารถเขียนแผนการจััด้การเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ที�สุ่งเสุริมการพััฒนา 

  ควิามร้้วิิทยาศึาสุตร์เกี�ยวิกับฟัิสุิกสุ์แลัะด้าราศึาสุตร์ได้้

 3. เพัื�อให้สุามารถเลัือกแลัะใช้วิิธีสุอน เทคนิคการสุอน สุื�อการสุอน เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึ 

  แลัะการสุื�อสุาร แลัะแหลั่งเรียนร้้ในท้องถิ�น ได้้สุอด้คลั้องกับวิัตถุปีระสุงค์ของการจััด้การ 

  เรียนร้้ เหมาะสุมกับบริบทแลัะผ้้เรียน

 4. เพัื�อให้สุามารถสุร้างแลัะใช้เครื�องมือในการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนการสุอน 

  วิิทยาศึาสุตร์เกี�ยวิกับฟัิสุิกสุ์แลัะด้าราศึาสุตร์ได้้

 5. เพัื�อให้สุามารถใช้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึแลัะการสุื�อสุารเพัื�อการสุืบค้นข้อม้ลั สุื�อสุารแลัะ 

  การทำางานร่วิมกับผ้้อื�น
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	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 กลัศึาสุตร์ พัลัศึาสุตร์ ของไหลั พัลังังาน เทอร์โมได้นามิกสุ ์ควิามร้อน คลัื�น แสุง เสีุยง ไฟัฟ้ัา  

อิเลั็กทรอนิกสุ์ นิวิเคลัียร์ เทคโนโลัยีพัลัังงาน เทคโนโลัยีอิเลั็กทรอนิกสุ์ เทคโนโลัยีการสุื�อสุาร  

เทคโนโลัยีวิสัุด้ศุึาสุตร์ แลัะนาโนเทคโนโลัยีกายภาพั วิทิยาศึาสุตรเ์กี�ยวิกบัโลักด้า้นบรรยากาศึ อตุนุยิมวิทิยา  

พัายุแลัะหยาด้นำ�าฟัา้ ภมิ้อากาศึ ธรณวีิทิยา การเคลัื�อนที�แลัะการเปีลัี�ยนแปีลังของเปีลืัอกโลัก แผนที�ทาง 

ภ้มิศึาสุตร์ วิิทยาศึาสุตร์เกี�ยวิกับอวิกาศึ ทฤษฎีีของเอกภพั ปีรากฏการณ์ทางด้าราศึาสุตร์ ด้วิงด้าวิ แลัะ

เทคโนโลัยีอวิกาศึ

22761	 การจัดประสบการณ์การเร่ยนร้้วิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experiences in Sciences

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพืั�อให้สุามารถอธิบายสุิ�งมีชีวิิตกับกระบวินการด้ำารงชีวิิต ชีวิิตกับสุิ�งแวิด้ล้ัอม สุารแลัะ 

  สุมบตัขิองสุาร แสุงแลัะการเคลัื�อนที� พัลังังาน การเปีลัี�ยนแปีลังของโลัก แลัะด้าราศึาสุตร์ 

  กับอวิกาศึ

 2. เพัื�อให้สุามารถออกแบบแลัะจััด้กิจักรรมการเรียนร้้สุำาหรับเน้�อหาสุาระเรื�อง สุิ�งมีชีวิิตกับ 

  กระบวินการด้ำารงชีวิิต ชีวิิตกับสุิ�งแวิด้ลั้อม สุารแลัะสุมบัติของสุาร แสุงแลัะการเคลัื�อนที�  

  พัลัังงาน การเปีลัี�ยนแปีลังของโลัก แลัะด้าราศึาสุตร์กับอวิกาศึ

 3. เพัื�อให้สุามารถเขียนแผนการจััด้การเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์สุำาหรับเน้�อหาสุาระเรื�อง 

  สุิ�งมีชีวิิตกับกระบวินการด้ำารงชีวิิต ชีวิิตกับสุิ�งแวิด้ลั้อม สุารแลัะสุมบัติของสุาร แสุงแลัะ 

  การเคลัื�อนที� พัลัังงาน การเปีลัี�ยนแปีลังของโลัก แลัะด้าราศึาสุตร์กับอวิกาศึ

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การศึึกษาเน้�อหาสุาระแลัะการจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์ เรื�องสุิ�งมีชีวิิตกับ

กระบวินการด้ำารงชีวิิต ชีวิิตกับสุิ�งแวิด้ล้ัอม สุารแลัะสุมบัติของสุาร แสุงแลัะการเคลัื�อนที� พัลัังงาน  

การเปีลัี�ยนแปีลังของโลัก แลัะด้าราศึาสุตร์กับอวิกาศึ

22762	 สารัตถ่ะและวิทยวิธ่ทางการสอีนภาษาอีังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of English Language Instruction
	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิเิคราะห์ แลัะเปีรียบเทียบการเรียนร้้ภาษาแรกแลัะภาษาที�สุองเพืั�อนำาไปีใชใ้นการจัดั้การ 

  เรียนการสุอน

 2. อธิบายหลัักการใช้ภาษา วิรรณคด้ี แลัะวิัฒนธรรมทางภาษา

 3. อธบิาย เปีรียบเทยีบเชื�อมโยงปีรชัญาแลัะทฤษฎีทีี�เกี�ยวิกบัการเรยีนการสุอนภาษาองักฤษ
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 4. วิิเคราะห์ขั�นตอนการพััฒนาหลัักสุ้ตรภาษาอังกฤษ

 5. เลัือก/นำาวิิทยวิิธีการเรียนการสุอนแลัะปีระเมินผลัภาษาอังกฤษแบบต่างๆ ใช้ได้้แลัะ 

  เลัือกใช้อย่างเหมาะสุม

 6. อธิบายสุื�อแลัะแหลั่งเรียนร้้ภาษาอังกฤษ

 7. อธบิายขอบเขตของงานวิจิัยัเกี�ยวิกบัหลักัสุต้ร แลัะการจััด้การเรยีนการสุอนภาษาองักฤษ

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเรียนร้้ภาษาแรกแลัะภาษาที�สุอง หลัักการใช้ภาษา วิรรณคด้ี แลัะวิัฒนธรรม ปีรัชญา

แลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิกับการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ การพััฒนาหลัักสุ้ตรภาษาอังกฤษ วิิทยวิิธีการเรียน 

การสุอนภาษาอังกฤษ แลัะการวิัด้ปีระเมินผลัภาษาอังกฤษแบบต่างๆ การเรียนร้้แบบพัึ�งตนเอง สุื�อแลัะ

แหลั่งเรียนร้้ภาษาอังกฤษ การวิิจััยเกี�ยวิกับหลัักสุ้ตร แลัะการจััด้การเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

22763	 บริบทการเร่ยนการสอีนภาษาอีังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 Contexts of English Language Instruction

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. วิิเคราะห์ปัีจัจััยสุิ�งแวิด้ลั้อมแลัะจัิตวิิทยาที�เกี�ยวิข้องแลัะสุ่งผลัต่อการเรียนร้้ภาษาของ 

  ผ้้เรียน

 2. อธิบายทฤษฎีีด้้านบริบททางสุังคม วิัฒนธรรม จัิตวิิทยา ตัวิแปีรด้้านผ้้ใช้ภาษา เจัตนา 

  ของการสุื�อสุารทางภาษาแลัะอิทธิพัลัที�มีต่อร้ปีแบบแลัะวิิธีการใช้ภาษา

 3. วิิเคราะห์ปีฏิสุัมพัันธ์ของบริบทที�มีต่อวิิธีการใช้ แลัะควิามเข้าใจัในสุารของผ้้ใช้ภาษา  

  วิิเคราะห์แลัะสุังเคราะห์สุารปีระเภทต่างๆ ในทักษะฟััง พั้ด้ อ่าน เขียน ควิามหลัากหลัาย 

  ของภาษา

 4. วิิเคราะห์ทฤษฎีีการเรียนร้้ภาษา แลัะการเรียนร้้ภาษาโด้ยมุ่งเน้นการใช้ภาษาเพืั�อการ 

  สุื�อสุาร

 5. วิิเคราะห์แลัะปีระยุกต์ใช้ควิามร้้ที�ได้้รับมาใช้กับการจััด้การเรียนการสุอนในชั�นเรียน 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีีการเรียนร้้ภาษาแลัะการเรียนร้้ภาษาในแลัะนอกชั�นเรียน ทฤษฎีี งานวิิจััย เกี�ยวิกับ

บริบททางภาษา สุังคม แลัะการใช้ภาษาในทักษะต่างๆ ปีัจัจััยสุิ�งแวิด้ล้ัอมแลัะจัิตวิิทยาที�เกี�ยวิข้อง 

แลัะสุ่งผลัต่อการเรียนร้้ภาษาของผ้้เรียน ปีฏิสุัมพัันธ์ของบริบท ผลักระทบแลัะอิทธิพัลัของตัวิแปีรด้้าน

บรบิทสุงัคม วิฒันธรรม แลัะตวัิแปีรด้า้นผ้้ใช้ภาษาที�มตีอ่รป้ีแบบแลัะวิิธีการใช้ภาษา ปีระเภทของสุารกับ 

ควิามร้้ควิามเข้าใจัของผ้้ใช้ภาษา ปีระสุบการณ์ในการวิิเคราะห์แลัะสุังเคราะห์สุาร
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22764	 การพัฒนาส่�อีการเร่ยนการสอีนภาษาอีังกฤษ	 (6	หน่วยกิต)

 English Instructional Media Development

	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. ปีระเมินเพัื�อเลัือกสุรรสุื�อการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษที�เหมาะสุมกับวิัตถุปีระสุงค์ใน 

  การจััด้การเรียนร้้แลัะเหมาะสุมกับผ้้เรียน

 2. ปีระยุกต์ใช้หนังสุือบทเรียนแลัะสุื�อการสุอนให้เข้ากับบริบทแลัะสุิ�งแวิด้ลั้อม

 3. ออกแบบวิิธีการแลัะเครื�องมือในการสุำารวิจัควิามต้องการของผ้้เรียนแลัะผ้้เกี�ยวิข้องกับ 

  การเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

 4. ออกแบบ แลัะพัฒันาบทเรียน สุื�อการสุอน แลัะกจิักรรมการเรียนการสุอนทักษะทางภาษา 

  ที�เหมาะสุมสุอด้คลั้องกับควิามต้องการของผ้้เรียน

 5. ปีระเมินปีระสุิทธิภาพับทเรียนแลัะสุื�อการสุอนที�สุร้างขึ�นในร้ปีแบบของการวิิจััย

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การวิิเคราะห์บทเรียนแลัะสุื�อการสุอนตามหลัักสุ้ตรที�เหมาะสุมกับผ้้เรียน การเลัือกสุรร  

สุื�อสุิ�งพัิมพั์ สุื�อวิิธีการ สุื�อวิัสุดุ้อุปีกรณ์ แลัะสุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์ การปีระยุกต์บทเรียนแลัะสุื�อการสุอนให้

เข้ากับบริบทของสุังคมแลัะสุิ�งแวิด้ลั้อม สุำารวิจัควิามต้องการ ควิามจัำาเปี็น แลัะควิามสุนใจัของผ้้เรียน

แลัะผ้้ที�เกี�ยวิข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษก่อนการพััฒนาบทเรียนแลัะสุื�อการสุอน การวิิเคราะห์แลัะ

ปีระยุกต์ทฤษฎีีการเรียนร้้ภาษาแลัะการเรียนร้้ภาษาในชีวิิตปีระจัำาวิันแลัะการด้้แลัช่วิยเหลัือผ้้เรียนใน 

การเรียนร้ภ้าษา การพัฒันาบทเรยีน สุื�อการสุอนแลัะกจิักรรมการเรยีนการสุอนทกัษะทางภาษา แลัะการ

ออกแบบวิิจััยเพัื�อปีระเมินบทเรียนแลัะสุื�อการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

22765	 การจัดประสบการณ์การเร่ยนร้้ภาษาอีังกฤษ	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Provision of Learning Experience in English Language

 วัตถุ่ประสงค ์เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. ออกแบบการเรียนการสุอนโด้ยนำาแนวิคิด้ ทฤษฎีี หลัักการสุอน มาตรฐานการเรียนร้้กลัุ่มสุาระ 

  การเรียนร้้ภาษาต่างปีระเทศึมาวิางแผนปีระยุกต์ใช้กับผ้้เรียนกลัุ่มเปี้าหมาย

 2. พััฒนากิจักรรมการเรียนร้้ภาษาอังกฤษโด้ยเน้นทักษะการสุื�อสุาร

 3. อธิบายการจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาที�เชื�อมโยงภาษาอังกฤษในชั�นเรียนกับ 

  สุถานการณ์แลัะสุิ�งแวิด้ลั้อมในชีวิิตจัริง

 4. ใช้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึ ในการเลัือกสุื�อ แลัะนวิัตกรรมการเรียนการสุอนเพัื�อให้ผ้้เรียน 

  ได้้เรียนร้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั
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 5. เลัือกแลัะพััฒนาเครื�องมือวิัด้แลัะปีระเมินควิามสุามารถทางภาษาของผ้้เรียนได้้อย่าง 

  เหมาะสุม

 6. ออกแบบการวิิจััยในชั�นเรียนเพัื�อนำาไปีสุ้่การพััฒนาผ้้เรียน แลัะระบบการเรียนการสุอน 

  ภาษาอังกฤษ

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ปีระยกุต์ใชแ้นวิคดิ้ ทฤษฎี ีหลักัการสุอน มาตรฐานการเรยีนร้ ้แลัะหลักัสุต้รภาษาองักฤษ สุาระ

สุำาคัญเกี�ยวิกับการสุื�อสุารในสุถานการณ์จัริง การนำาควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับผ้้เรียน เทคนิคการสุอน 

แลัะการพััฒนากิจักรรมการเรียนร้้ภาษาอังกฤษโด้ยเน้นทักษะการสุื�อสุารที�เหมาะสุมกับผ้้เรียนแต่ลัะวัิย

มาปีระยุกต์ใชใ้นสุถานการณจ์ัรงิ/เสุมือนจัรงิ ตลัอด้จันการพััฒนาปีระสุบการณก์ารเรียนร้ภ้าษาอังกฤษที�

เชื�อมโยงภาษาอังกฤษในชั�นเรียนกับสุถานการณ์/สุิ�งแวิด้ลั้อมในชีวิิตจัริง การเลัือกใช้ข้อม้ลั/สุารสุนเทศึ

เพัื�อพััฒนาบทเรียน นวิัตกรรม แลัะเทคโนโลัยีในการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ รวิมทั�งการพััฒนา 

เครื�องมอืวิดั้แลัะปีระเมนิควิามสุามารถของผ้เ้รยีนด้้านควิามร้ ้ควิามเขา้ใจั ทกัษะ แลัะการใชภ้าษาองักฤษ 

การใช้กระบวินการวิิจััยในชั�นเรียนเพัื�อการนำาไปีสุ้่การพััฒนาศึักยภาพัของผ้้เรียนแลัะการพััฒนาระบบ 

การเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ

22770	 สารัตถ่ะและวิทยวิธ่ทางการสอีนอีาช่วศึกษาและการงานอีาช่พ		 (6	หน่วยกิต)

 Foundations and Methodologies of Vocational and Occupational Education

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิิเคราะห์ปีรัชญา ธรรมชาติ โครงสุร้าง เน้�อหาสุาระ แลัะสุมรรถนะของผ้้เรียนแลัะผ้้สุอน 

  อาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

 2. พััฒนาหลัักสุ้ตรการจััด้การเรียนร้้ แลัะการฝึ่กอบรมทางอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั  

  ที�สุอด้คลั้องกับการเปีลัี�ยนแปีลังในสุังคม แผนพััฒนาปีระเทศึ แลัะลัักษณะของผ้้เรียน

 3. ใช้กระบวินการวัิด้แลัะปีระเมินผลัทางการศึึกษา กระบวินการวิิจััย เพัื�อพััฒนาหลัักสุ้ตร 

  แลัะการจััด้การเรียนร้้ทางอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

 4. วิิเคราะห์แนวิทางการใช้สุถานปีระกอบการเพัื�อฝ่ึกทักษะอาชีพั

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 วิเิคราะห์ปีรชัญา ธรรมชาติ โครงสุรา้ง เน้�อหาสุาระ สุมรรถนะของผ้้เรยีนแลัะผ้สุ้อนอาชีวิศึกึษา

แลัะการงานอาชีพั พัฒันาหลักัสุต้รการจัดั้การเรียนร้แ้ลัะการฝ่กึอบรมทางอาชีวิศึกึษาแลัะการงานอาชีพั

ที�สุอด้คลัอ้งกบัการเปีลัี�ยนแปีลังในสุงัคม แผนพัฒันาปีระเทศึ แลัะลักัษณะของผ้เ้รยีน ใชก้ระบวินการวิดั้

แลัะปีระเมินผลัทางการศึกึษา กระบวินการวิจิัยั เพืั�อพััฒนาหลักัสุต้รแลัะการจัดั้การเรียนร้ท้างอาชีวิศึกึษา

แลัะการงานอาชีพั แนวิทางการใช้สุถานปีระกอบการเพัื�อฝ่ึกทักษะอาชีพั 
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22771	 การจัดประสบการณ์การเร่ยนร้้อีาช่วศึกษาและการงานอีาช่พ	 (6	หน่วยกิต)

 Provision of Learning Experiences in Vocational and Occupational Education

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. วิิเคราะห์มาตรฐานการเรียนร้้ แลัะควิามร้้ทางอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั เพืั�อเป็ีน 

  พืั�นฐานการออกแบบกจิักรรม แลัะปีระสุบการณก์ารเรยีนร้ท้างอาชวีิศึกึษาแลัะการงานอาชพีั

 2. ออกแบบการเรยีนการสุอนแลัะการจัดั้ปีระสุบการณเ์รยีนร้ท้างอาชีวิศึกึษาแลัะการงานอาชพีั

 3. พััฒนาแลัะใช้นวิัตกรรม เทคโนโลัยีการศึึกษา เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึ แลัะแหลั่งเรียนร้้ที� 

  หลัากหลัายในการจััด้การเรียนร้้แลัะผลิัตสุื�อการเรียนร้้เพัื�อใช้ในการจััด้ปีระสุบการณ์ 

  การเรียนร้้ทางอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 วิิเคราะห์มาตรฐานการเรียนร้้ แลัะควิามร้้ทางอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั เพัื�อเปี็นพัื�นฐาน

การออกแบบกิจักรรม แลัะปีระสุบการณ์การเรียนร้้ทางอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั การออกแบบ 

การเรียนการสุอนแลัะการจััด้ปีระสุบการณ์เรียนร้้ทางอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั การผลัิตสุื�อการเรียนร้้

เพัื�อใช้ในการจััด้ปีระสุบการณ์เรียนร้้ทางอาชีวิศึึกษาแลัะการงานอาชีพั 

22772	 สภาพแวดล้อีม	นวัตกรรม	ส่�อีและเทคโนโลย่เพ่�อีการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 (6	หน่วยกิต)

 Environment, Innovation, Media and Technology for Preschool Children Development

	 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. อธิบาย วิิเคราะห์ สุังเคราะห์เกี�ยวิกับแนวิคิด้ หลัักการ แนวิทางการจััด้สุภาพัแวิด้ลั้อม แลัะ 

  นวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย

 2. อธบิายแลัะเสุนอแนวิทางในการจัดั้สุภาพัแวิด้ล้ัอมที�สุอด้คล้ัองกับบรบิทสุงัคมแลัะวิฒันธรรม 

  ของชุมชน

 3. อธิบายปัีจัจััยที�มีอิทธิพัลัต่อการจััด้สุภาพัแวิด้ล้ัอม แลัะลัักษณะการจััด้สุภาพัแวิด้ล้ัอมที�ด้ ี

  แลัะปีลัอด้ภัยสุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย

 4. อธิบายลัักษณะการจััด้สุภาพัแวิด้ล้ัอม แลัะปีระเมินการจััด้สุภาพัแวิด้ล้ัอมที�เหมาะกับ 

  เด้็กปีฐมวิัย

 5. อธิบาย เลืัอก พััฒนา แลัะปีระเมินนวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีที�เหมาะกับการพััฒนา 

  เด้็กปีฐมวิัย

 6. อธิบาย วิิเคราะห์ สุังเคราะห์บทบาทของคร้แลัะผ้้เกี�ยวิข้องในการสุ่งเสุริม สุนับสุนุน แลัะ 

  ใช้นวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้ หลัักการ แลัะแนวิทางการจััด้สุภาพัแวิด้ลั้อมเพัื�อการพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย การจััด้สุภาพั

แวิด้ลัอ้มทางกายภาพัแลัะจัติภาพัสุำาหรบัเด้ก็ปีฐมวิยั การจัดั้สุภาพัแวิด้ลัอ้มในหอ้งเรยีนแลัะนอกหอ้งเรยีน 

การจััด้สุภาพัแวิด้ล้ัอมที�สุอด้คล้ัองกับบริบทสุังคมแลัะวิัฒนธรรมของชุมชน ปีัจัจััยที�มีอิทธิพัลัต่อการจััด้

สุภาพัแวิด้ล้ัอม บทบาทคร้แลัะผ้้เกี�ยวิข้องในการจััด้สุภาพัแวิด้ล้ัอมสุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย การปีระเมินการ

จััด้สุภาพัแวิด้ลั้อม ลัักษณะการจััด้สุภาพัแวิด้ลั้อมที�ด้ีแลัะปีลัอด้ภัยสุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย 

 แนวิคิด้เกี�ยวิกับนวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย หลัักการแลัะแนวิทาง

การใช้นวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย ลัักษณะแลัะปีระเภทของนวิัตกรรม สุื�อแลัะ

เทคโนโลัย ีการเลัอืกแลัะปีระเมนินวิตักรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยทีี�เหมาะกบัเด้ก็ปีฐมวิยั การพัฒันานวิตักรรม 

สุื�อแลัะเทคโนโลัยี บทบาทของคร้แลัะผ้้เกี�ยวิข้องในการสุ่งเสุริม สุนับสุนุนแลัะการใช้นวิัตกรรม สุื�อแลัะ

เทคโนโลัยีเพัื�อพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย 

23720	 ทฤษฎี่และแนวปฏิิบัติในการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Theories and Practices in Educational Administration

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. อธิบายขอบข่ายแลัะพััฒนาการของทฤษฎีีการบริหารการศึึกษาได้้

 2. ระบุทฤษฎีีการบริหารการศึึกษา ทฤษฎีีอื�นๆ แลัะกฎีหมายการศึึกษาได้้

 3. ปีระยุกต์ใช้ทฤษฎีี หลัักการ แลัะกระบวินการบริหารการศึึกษาให้สุอด้คล้ัองกับการ 

  เปีลัี�ยนแปีลังของโลักแลัะสุังคมได้้

 4. วิิเคราะห์ สุังเคราะห์ แลัะสุร้างองค์ควิามร้้ในการบริหารจััด้การการศึึกษาได้้

 5. อธิบายแนวิทางการจััด้องค์การ โครงสุร้างการบริหาร แลัะกำาหนด้ภารกิจัของคร้แลัะ 

  บุคลัากรทางการศึึกษาได้้

 6. ปีฏิบัติตนเปี็นแบบอย่างที�ดี้ มีคุณธรรมจัริยธรรม แลัะปีฏิบัติตนตามจัรรยาบรรณของ 

  วิิชาชีพัได้้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ขอบขา่ย พัฒันาการของทฤษฎีกีารบรหิาร ทฤษฎี ีหลักัการ กระบวินการแลัะหนา้ที�ในการบรหิาร 

การศึกึษา ปีระกอบด้ว้ิย ทฤษฎีรีะบบ ทฤษฎีอีงค์การ พัฤตกิรรมองคก์าร การพััฒนาองค์การ  การบรหิาร 

องค์การ สุำานักงาน แลัะองค์คณะบุคคลั ผ้้นำาการเปีลัี�ยนแปีลัง พัฤติกรรมผ้้นำา ภาวิะผ้้นำา อำานาจัหน้าที�

แลัะควิามรับผิด้ชอบ การตัด้สุินใจั การบริหารควิามขัด้แย้ง การจั้งใจั การติด้ต่อสุื�อสุาร การบริหาร

สุมรรถนะทรัพัยากรบุคคลัในองค์การ การบริหารงานบุคคลั แนวิคิด้ร่วิมสุมัยทางการบริหาร นวิัตกรรม
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แลัะเทคโนโลัยีสุารสุนเทศึเพัื�อการบริหารแลัะการเรียนร้ ้ระบบสุารสุนเทศึเพืั�อการบริหารการศึกึษา ระบบ

การศึึกษาแลัะระบบการบริหารการศึึกษาไทย กฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับการศึึกษาแลัะผ้้บริหารการศึึกษา 

หลักัธรรมาภิบาลัแลัะควิามซืึ่�อสุตัย์สุจุัริต คณุธรรมแลัะจัริยธรรมของวิชิาชีพัผ้บ้รหิารสุถานศึกึษา ผ้บ้รหิาร

การศึึกษา จัรรยาบรรณของวิชิาชพีัที�ครุสุุภากำาหนด้ การวิิเคราะหแ์ลัะสุงัเคราะหแ์นวิคดิ้ทฤษฎีตีะวินัตก 

แลัะตะวิันออกที�เกี�ยวิข้องกับการบริหารการศึึกษาเพัื�อการปีฏิบัติภารกิจัแลัะพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา 

23721	 การวิจัยการบริหารการศึกษา		 (6	หน่วยกิต)

 Research in Educational Administration

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. อธิบายแนวิคิด้ แลัะปีระเภทการวิิจััยทางการบริหารทางการศึึกษาได้้

 2. อธิบายแนวิคิด้เกี�ยวิกับระเบียบวิิธีวิิจััยเชิงปีริมาณ การวิิจััยเชิงคุณภาพั แลัะการวิิจััย 

  ผสุมวิิธีได้้ 

 3. ปีระยกุต์ใชร้ะเบยีบวิธิวีิจิัยัเพัื�อพัฒันาองคค์วิามร้แ้ลัะวิชิาชพีัทางการบรหิารทางการศึกึษาได้้

 4. วิิเคราะห์ วิิพัากษ์ แลัะปีระเมินคุณภาพังานวิิจััย รวิมทั�งปีระยุกต์ใช้งานวิิจััยเพัื�อพััฒนา 

  คุณภาพัการศึึกษาได้้

 5. ปีระยุกต์ใช้แนวิคิด้แลัะหลักัการการปีระเมนิโครงการทางการบรหิารการศึกึษาแลัะบริหาร 

  จััด้การปีระเมินโครงการได้้

 6. สุามารถปีฏิบัติตนเปี็นแบบอย่างที�ด้ี มีคุณธรรม จัริยธรรม แลัะจัรรยาบรรณในการวิิจััย

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้การวิิจััยการบริหารการศึึกษา การวิิจััยเชิงปีริมาณ การวิิจััยเชิงคุณภาพั แลัะการ

วิิจััยผสุมวิิธีทางการบริหารการศึึกษา ซึึ่�งครอบคลุัมเน้�อหาเกี�ยวิกับ การกำาหนด้ปัีญหาเพืั�อการวิิจััย  

การทบทวินวิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้อง การเขียนโครงการวิิจััย การกำาหนด้วิัตถุปีระสุงค์ การตั�งสุมมติฐาน 

การเลืัอกกลัุ่มตัวิอย่าง การสุร้างเครื�องมือ การเก็บรวิบรวิมแลัะการวิิเคราะห์ข้อม้ลั การสุรุปีผลัแลัะ

การเขียนรายงานการวิิจััย แลัะการเสุนอผลัการวิิจััย ปีระเภทการวิิจััยทางการบริหารการศึึกษาแลัะ 

ที�เกี�ยวิข้อง ซึ่ึ�งครอบคลัุมเน้�อหาเกี�ยวิกับการวิิจััยเชิงนโยบาย การวิิจััยสุถาบัน การวิิจััยเชิงอนาคต  

การวิิจััยแลัะพััฒนา การวิิจััยปีฏิบัติการแบบมีสุ่วินร่วิม การปีระเมินแลัะบริหารจััด้การปีระเมินโครงการ 

การปีระเมินแลัะวิพิัากษ์คุณภาพังานวิิจัยัทางการบริหารการศึกึษา แลัะการปีระยุกตห์ลักัการแลัะระเบียบ

วิิธีวิิจััยเพัื�อการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษาแลัะการพััฒนาวิิชาชีพั รวิมทั�งการมีคุณธรรม จัริยธรรม แลัะ

จัรรยาบรรณในการวิิจััย 
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23722	 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Academic and Educational Resources Administration 

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. อธิบายทฤษฎีี หลัักการแลัะแนวิคิด้เกี�ยวิกับการบริหารงานวิิชาการแลัะทรัพัยากรการ 

  ศึึกษาได้้

 2. สุามารถบริหารหลัักสุ้ตรแลัะนำาผลัการปีระเมินหลัักสุ้ตรมาใช้ในการพััฒนาผ้้เรียนได้้

 3. ปีระยุกต์ใชก้ารบริหารจัดั้การเรียนร้้เพืั�อการพััฒนาศัึกยภาพัของผ้้เรยีนให้สุามารถคิด้เป็ีน 

  แลัะแก้ปีัญหาได้้

 4. ปีระยุกต์ใชก้ารบริหารจัดั้การให้เกดิ้การพัฒันาทักษะชีวิติของผ้้เรยีนแลัะการด้แ้ลัช่วิยเหลืัอ 

  ผ้้เรียนได้้

 5. ปีระยุกต์ใช้การบริหารแหลั่งเรียนร้้แลัะสุิ�งแวิด้ลั้อมเพัื�อสุ่งเสุริมการจััด้การเรียนร้้ได้้

 6. อธิบายหลัักการ แนวิคิด้แลัะเทคนิคของการบริหารทรัพัยากรทางการศึึกษาได้้

 7. ระบแุนวิทางการระด้มทรพััยากรเพัื�อการศึกึษา การจัดั้สุรรทรพััยากรการศึกึษา แลัะควิบคมุ  

  กำากับ ติด้ตามแลัะปีระเมินผลัการใช้ทรัพัยากรการศึึกษาได้้

 8. อธิบายแนวิคิด้แลัะหลัักการการปีระกันคุณภาพัตามมาตรฐานการศึึกษาได้้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีี หลัักการ แนวิคิด้เกี�ยวิกับการบริหารวิิชาการเพืั�อคุณภาพัแลัะควิามเปี็นเลิัศึ  

การเปีลัี�ยนแปีลังของโลักแลัะสุังคม ควิามเปี็นผ้้นำาทางวิิชาการ การบริหารแลัะพััฒนาหลัักสุ้ตรสุถาน

ศึึกษา การจััด้การควิามร้้เกี�ยวิกับการบริหารสุถานศึึกษา การจััด้การเรียนการสุอนแลัะการสุอนเสุริม  

การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้ การบริหารกิจักรรมเสุริมหลัักสุ้ตรแลัะกิจักรรมนักเรียนเพืั�อพััฒนา

ศึักยภาพัผ้้เรียนให้ร้้จัักการจััด้การแลัะคิด้เปี็น การบริหารจััด้การให้เกิด้การพััฒนาทักษะชีวิิตของผ้้เรียน 

การบริหารจััด้การให้เกิด้การด้้แลัช่วิยเหลัือผ้้เรียน การนิเทศึการศึึกษาเพัื�อพััฒนาคร้ให้จััด้การเรียนร้้ให้

กับผ้้เรียนอย่างเต็มศึักยภาพั หลัักการ แนวิคิด้แลัะเทคนิคของการบริหารทรัพัยากรทางการศึึกษา การ

บริหารงานบุคคลั การบริหารงานธุรการ การเงิน พััสุดุ้ แลัะอาคารสุถานที� นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยี

สุารสุนเทศึเพัื�อการบริหารแลัะการเรียนร้้ การระด้มทรัพัยากรเพัื�อการศึึกษา การบริหารแหล่ังเรียนร้้

แลัะสุิ�งแวิด้ลั้อมเพัื�อสุ่งเสุริมการจััด้การเรียนร้้ หลัักการแลัะกระบวินการการปีระกันคุณภาพัการศึึกษา

ทั�งภายในแลัะภายนอกตามมาตรฐานการศึึกษา ปีระสุิทธิภาพัแลัะปีระสุิทธิผลัการบริหารสุถานศึึกษา 
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23723	 นโยบาย	การวางแผน	และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Policies, Planning and Quality Development

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. อธิบายหลัักการ แนวิคิด้ แลัะกระบวินการพััฒนานโยบายการศึึกษาได้้

 2. อธิบายแนวิทางในการกำาหนด้นโยบายแลัะแผนพััฒนาคุณภาพัการศึึกษาได้้

 3. ปีระยุกต์ใช้นโยบายแลัะแผนไปีสุ้่การปีฏิบัติได้้สุอด้คล้ัองกับบริบทขององค์การทาง 

  การศึึกษาได้้

 4. วิิเคราะห์สุภาพัแวิด้ล้ัอมองค์กรทางการศึึกษาเพัื�อกำาหนด้วิิสัุยทัศึน์ทางการศึึกษา แลัะ 

  จััด้ทำาแผนกลัยุทธ์ของสุถานศึึกษาหรือหน่วิยงานทางการศึึกษาได้้

 5. อธิบายแนวิทางการด้ำาเนินการปีระกันคุณภาพัการศึึกษาทั�งภายในแลัะภายนอก แลัะ 

  ปีระยุกต์ใช้ผลัการปีระกันคุณภาพัเพัื�อพััฒนาคุณภาพัการศึึกษาได้้

 6. วิิเคราะห์บริบททางการเมือง เศึรษฐกิจั สุังคมแลัะวิัฒนธรรม แลัะวิิทยาศึาสุตร์แลัะ 

  เทคโนโลัยีเพืั�อคาด้การณ์อนาคตด้า้นการศึกึษาของชาติ ภมิ้ภาค ทอ้งถิ�นแลัะสุถานศึกึษาได้้

 7. อธิบายแนวิทางการกำากับติด้ตาม ตรวิจัสุอบ ปีระเมินผลัคุณภาพัการจััด้การศึึกษาตาม 

  นโยบายแลัะแผนการศึึกษาได้้

 8. อธิบายแนวิทางการนำาผลัไปีใชใ้นการปีรบัปีรงุนโยบาย การวิางแผน แลัะโครงการพััฒนา 

  คุณภาพัการศึึกษาได้้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้ แลัะหลัักการเกี�ยวิกับนโยบายแลัะการวิางแผน การกำาหนด้นโยบายแลัะการวิางแผน

เพัื�อเพัิ�มปีระสุทิธภิาพัแลัะปีระสุทิธผิลัการบรหิารสุถานศึึกษา การนำานโยบายแลัะแผนไปีปีฏบัิติ การกำากบั 

ตรวิจัสุอบ ปีระเมนิแลัะปีรบัปีรงุนโยบายการศึกึษาแลัะแผนการศึกึษา การวิิเคราะหส์ุภาพัแวิด้ลัอ้มองคก์ร

ทางการศึึกษาเพัื�อกำาหนด้วิิสุัยทัศึน์ทางการศึึกษา การจััด้ทำาแผนกลัยุทธ์แลัะการจััด้การเชิงกลัยุทธ์ตาม

กรอบภารกิจัขององค์กรทางการศึึกษาแลัะการบริหารควิามเสุี�ยง การพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา การ

ปีระเมินแลัะปีรับปีรุงคณุภาพัการจัดั้การศึกึษา หลักัการแลัะกระบวินการในการปีระกันคุณภาพัการศึกึษา 

ระบบการปีระกนัคุณภาพัการศึกึษาทั�งภายในแลัะภายนอก แลัะการกำากบัติด้ตามการปีระกนัคุณภาพัการ

ศึึกษา การวิิเคราะห์บริบททางการเมืองแลัะเศึรษฐกิจั ทางสุังคม วิัฒนธรรม แลัะทางวิิทยาศึาสุตร์แลัะ

เทคโนโลัยี แลัะการคาด้การณ์อนาคตด้้านการศึึกษาของชาติ ภ้มิภาค ท้องถิ�นแลัะสุถานศึึกษา
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23727	 การพัฒนาระบบการจัดการเร่ยนร้้		 (6	หน่วยกิต)

 Development of Learning Management System 

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. อธิบายปีรัชญาแลัะแนวิคิด้ทางการศึึกษา ทฤษฎีีพััฒนาการของมนุษย์ แลัะทฤษฎีี 

  การเรียนร้้ที�สุามารถนำามาใช้ในการจััด้การเรียนร้้ได้้

 2. ปีระยุกต์ใช้แนวิทางการนำาทฤษฎีีการสุอน แลัะการจััด้การชั�นเรียนในการจััด้การเรียน 

  การสุอนได้้

 3. อธิบายแนวิคิด้แลัะทฤษฎีีของการพััฒนาหลัักสุ้ตร การบริหารจััด้การหลัักสุ้ตร แลัะ 

  การปีระเมินหลัักสุ้ตรได้้

 4. ระบุแนวิทางการปีระยุกต์ใช้ผลัการปีระเมินหลัักสุ้ตรได้้

 5. อธิบายแนวิคิด้เกี�ยวิกับการนิเทศึการเรียนการสุอน แลัะการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการจััด้ 

  การเรียนร้้ได้้

 6. ระบุนวิัตกรรมทางการศึึกษาเพัื�อการจััด้การเรียนร้้ แลัะเครือข่ายการเรียนร้้เพัื�อพััฒนา 

  การจััด้การเรียนร้้ได้้

 7. ปีระยุกต์ใช้แนวิทางการพััฒนาวิิชาชีพัคร้มาใช้เพัื�อพััฒนาการจััด้การเรียนร้้ได้้

 8. วิิเคราะห์ปีัญหาแลัะแนวิโน้มการพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้ได้้ แลัะปีระยุกต์แนวิทาง 

  การออกแบบระบบการจััด้การเรียนร้้ได้้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ปีรัชญาแลัะแนวิคิด้ทางการศึึกษา ทฤษฎีีพััฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีี 

การสุอนทฤษฎีีการพััฒนาหลัักสุ้ตร การบริหารจััด้การหลัักสุ้ตรสุถานศึึกษา การปีระเมินหลัักสุ้ตรแลัะ

การปีระยุกต์ใช้ผลัการปีระเมิน การออกแบบแลัะพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้ การจััด้การชั�นเรียน  

การวัิด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้แลัะการจััด้การเรียนร้้ นวิัตกรรมทางการศึึกษาเพัื�อการจััด้การเรียนร้้ 

การนิเทศึเพัื�อพััฒนาคร้ในการจััด้การเรียนร้้ การบริหารระบบเครือข่ายการเรียนร้้เพัื�อพััฒนาการจััด้การ

เรียนร้้ การพััฒนาวิิชาชีพัคร้เพัื�อพััฒนาการจััด้การเรียนร้้แลัะพััฒนาศึักยภาพัผ้้เรียน แลัะปีัญหาแลัะ 

แนวิโน้มการพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้
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23728	 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผ้้นำา	 (6	หน่วยกิต)

 Innovation in Educational Administration and Leadership

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. อธิบายหลัักการแลัะแนวิคิด้เกี�ยวิกับนวิัตกรรมการบริหารได้้

 2. อธิบายหลัักการแลัะแนวิคิด้เกี�ยวิกับนวิัตกรรมภาวิะผ้้นำาได้้

 3. วิิเคราะห์สุภาพัปีัจัจัุบัน ปีัญหาในการบริหารการศึึกษา แลัะเลัือกใช้นวิัตกรรมการบริหาร   

  ที�เหมาะสุมได้้

 4. วิิเคราะห์สุภาพัปีัจัจัุบัน ปีัญหาในการบริหารการศึึกษา แลัะเลัือกใช้นวิัตกรรมภาวิะผ้้นำา 

  ที�เหมาะสุมได้้

     5.  ปีระยุกต์ใช้นวิัตกรรมการบริหารเพัื�อการบริหารการศึึกษาได้้อย่างมีปีระสิุทธิภาพัแลัะ 

  เหมาะสุมกับสุภาพัการณ์ได้้

     6.  ปีระยุกต์ใช้นวิัตกรรมภาวิะผ้้นำาเพัื�อการบริหารการศึึกษาได้้อย่างมีปีระสิุทธิภาพัแลัะ 

  เหมาะสุมกับสุภาพัการณ์ได้้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 นวิตักรรมการบรหิารแลัะภาวิะผ้น้ำาที�นำามาปีระยกุต์ใชเ้พัื�อการบรกิารศึกึษา ได้แ้ก ่นวิตักรรม

การบริหารองค์การ นวิัตกรรมการบริหารการจััด้การเรียนการสุอน แลัะนวิัตกรรมภาวิะผ้้นำา ซึ่ึ�งปีระกอบ

ด้้วิย แนวิคดิ้เกี�ยวิกบันวิตักรรมการบรหิารการศึึกษาแลัะภาวิะผ้น้ำา การพัฒันาองค์การแหง่การเรยีนร้ใ้น

ศึตวิรรษที� 21 นวิัตกรรมเพัื�อการบริหารสุำานักงาน การบริหารเพัื�อผลัิตภาพัทางการศึึกษา การจััด้การ

คณุภาพัโด้ยรวิมเพัื�อการบริหารการศึกึษา ชมุชนการเรียนร้ท้างวิิชาชพีัเพืั�อพััฒนาการศึกึษา การบริหาร

การจัดั้การเรียนร้้ตามแนวิจัติตปัีญญา การบริหารจัดั้การชั�นเรียนเพืั�อพััฒนาทกัษะการเรยีนร้้ในศึตวิรรษ

ที� 21 การสุอนงานเพัื�อการบริหารจััด้การเรียนร้้ การศึึกษาทางเลัือก ภาวิะผ้้นำาเชิงกลัยุทธ์ ภาวิะผ้้นำา

เชิงนวิัตกรรม ภาวิะผ้้นำาการเรียนการสุอน ภาวิะผ้้นำาเชิงจัริยธรรม แลัะการบริหารจััด้การนวิัตกรรมใน

องค์การทางการศึึกษาให้ยั�งยืน
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23729	 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย่เพ่�อีการบริหารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)																		

 Information Systems and Technologies for Educational Administration

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. อธบิายแนวิคดิ้ หลักัการด้า้นสุารสุนเทศึแลัะระบบสุารสุนเทศึในองค์การทางการศึกึษาได้้

 2. อธิบายแนวิคิด้ หลัักการ องค์ปีระกอบ แลัะแนวิทางการจััด้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึใน 

  องค์การทางการศึึกษาได้้

 3. อธิบายเกี�ยวิกับระบบเทคโนโลัยีเพัื�อการจััด้การศึึกษาได้้

 4. อธิบายเกี�ยวิกับนโยบาย แผน แลัะกลัยุทธ์การพััฒนาระบบเทคโนโลัยีเพืั�อการบริหาร 

  การศึึกษาสุ้่การปีฏิบัติในองค์การทางการศึึกษาได้้

 5. ปีระยุกต์ใช้ระบบสุารสุนเทศึแลัะเทคโนโลัยีสุารสุนเทศึเพืั�อการบริหารองค์การทาง 

  การศึึกษาแลัะการสุ่งเสุริมการจััด้การเรียนร้้ได้้

 6. อธิบายแลัะปีระยุกต์ใช้หลัักการเกี�ยวิกับควิามเสุี�ยง ควิามมั�นคงปีลัอด้ภัย จัริยธรรม แลัะ 

  ควิามรับผิด้ชอบด้้านเทคโนโลัยีแลัะสุารสุนเทศึในการบริหารการศึึกษาได้้

 7. ปีฏิบัติตามกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับควิามมั�นคงปีลัอด้ภัยทางไซึ่เบอร์ได้้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้แลัะหลัักการด้้านสุารสุนเทศึ ระบบสุารสุนเทศึ แนวิคิด้ หลัักการ องค์ปีระกอบ แลัะ

แนวิทางการใช้เทคโนโลัยี ระบบเทคโนโลัยีเพัื�อการจััด้การศึึกษาแลัะการเรียนร้้ นโยบาย แผน แลัะ

กลัยุทธเ์พัื�อการพัฒันาระบบเทคโนโลัยีเพัื�อการบริหารการศึกึษาสุ้ก่ารปีฏิบตักิารในองค์การทางการศึกึษา  

หลัักการแลัะแนวิทางจััด้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึ ระบบสุารสุนเทศึแลัะเทคโนโลัยีสุารสุนเทศึแลัะ 

การปีระยุกต์ใชน้วิตักรรมแลัะเทคโนโลัยีสุารสุนเทศึเพืั�อการบริหารแลัะการเรียนร้ ้ควิามเสุี�ยง ควิามมั�นคง

ปีลัอด้ภัย จัริยธรรม แลัะควิามรับผิด้ชอบด้้านเทคโนโลัยีแลัะสุารสุนเทศึในการบริหารการศึึกษา

23787	 การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	(บริหารการศึกษา)	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Independent	Study	(Educational	Administration)

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. ปีระยุกต์ใช้แนวิคิด้แลัะทฤษฎีีทางการบริหารการศึึกษาในการกำาหนด้ปีระเด็้นปีัญหา 

  ที�จัะศึึกษาค้นควิ้าได้้

 2. พััฒนาโครงการศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ โด้ยการออกแบบการศึึกษาค้นควิ้าอิสุระได้้อย่างมี 

  เหตุผลัถ้กต้องตามหลัักวิิชาการแลัะสุร้างสุรรค์

 3. เลัือก วิิเคราะห์ แลัะปีระเมินวิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับเรื�องที�จัะศึึกษาค้นควิ้าได้้
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 4. วิิเคราะห์ สุรุปีผลั แลัะอภิปีรายผลัการศึึกษาค้นควิ้าอิสุระได้้

 5. นำาเสุนอผลัการศึึกษาค้นควิ้าอิสุระด้้วิยวิาจัาแลัะสุื�อต่างๆ ได้้อย่างเหมาะสุม

 6. มีคุณธรรม จัริยธรรม แลัะจัรรยาบรรณในการศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ จัำาแนกได้้เปี็น 4 ปีระเภท ปีระกอบด้้วิย การวิิจััย การวิิเคราะห์แลัะ

สุังเคราะห์งานวิิจััย การเขียนตำาราแลัะเอกสุารวิิชาการ แลัะการพััฒนานวิัตกรรมทางการศึึกษา โด้ยมี

กระบวินการด้ำาเนนิงาน ด้งันี� การเลืัอกปัีญหาสุำาหรบัการศึกึษาค้นควิา้อิสุระ การเขียนแลัะเสุนอโครงการ 

การศึึกษาวิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้อง การเก็บรวิบรวิมแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลั การสุรุปีแลัะอภิปีรายผลั 

แลัะการเสุนอรายงานผลัการศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ

23788	 วิทยานิพนธ์	(บริหารการศึกษา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Educational	Administration)

	 วัตถุ่ประสงค์	เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถเลัือกปีัญหาการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้

 2. สุามารถสุำารวิจัแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับเรื�องที�จัะทำาวิิทยานิพันธ์ได้้  

 3. สุามารถออกแบบการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้ 

 4. มีควิามร้้แลัะทักษะในการเขียนแลัะเสุนอโครงการวิิทยานิพันธ์ได้้

 5. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงปีริมาณได้้

 6. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงคุณภาพัได้้

 7. สุามารถรวิบรวิม วิิเคราะห์ นำาเสุนอข้อม้ลัสุำาหรับวิิทยานิพันธ์

 8. สุามารถนำาเสุนอแลัะสุอบปีกปี้องวิิทยานิพันธ์

 9. สุามารถเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์

 10. สุามารถเขียนรายงานการวิิจััยเพัื�อการเผยแพัร่

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเลัอืกปัีญหาการวิจิัยั การสุำารวิจัแลัะวิิเคราะหว์ิรรณกรรมที�เกี�ยวิขอ้ง การออกแบบการวิิจัยั 

การเขยีนแลัะเสุนอโครงการวิทิยานิพันธ ์การพัฒันาเครื�องมอืเพืั�อการวิิจััยสุำาหรบัวิิทยานิพันธทั์�งการวิิจััย 

เชิงปีริมาณ แลัะเชิงคุณภาพั การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั การนำาเสุนอข้อม้ลัวิิทยานิพันธ์ การนำาเสุนอ

แลัะสุอบปีกป้ีองวิิทยานิพันธ์ การเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์ การเขียนรายงานการวิิจััย 

เพัื�อการเผยแพัร่
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23796	 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาช่พสำาหรับผ้้นำาทางการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Skill Development and Professional Experiences for Educational Leaders

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษาสุามารถ

 1. สุะทอ้นคุณค่าในอุด้มการณ์ของผ้้บริหารทางการศึึกษาสุ้่การพััฒนาแนวิทางเปีน็ผ้้บริหาร 

  มืออาชีพัได้้

 2. เสุนอแนวิทางการพััฒนาทักษะทางการบริหารการศึึกษาสุ้่การเป็ีนผ้้นำาในองค์การทาง    

  การศึึกษาได้้

 3. เสุนอแนวิทางในการบริหารงานวิิชาการ บริหารงานงบปีระมาณ บริหารงานบุคคลั  

  บริหารงานทั�วิไปี ตลัอด้จันงานกิจัการนักเรียน งานนิเทศึการศึึกษา งานกำากับ ติด้ตาม 

  แลัะปีระเมินผลั แลัะการพััฒนาคุณภาพัการศึึกษาได้้ 

 4. สุร้างมนุษยสุัมพัันธ์ในการทำางานร่วิมกับผ้้อื�น แลัะสุร้างควิามสุัมพัันธ์กับชุมชนแลัะ 

  ท้องถิ�นได้้

 5. ปีฏิบัติตนเปี็นแบบอย่างที�ด้ีตามจัรรยาบรรณของวิิชาชีพัได้้ 

 6. ปีระยุกต์ใช้ควิามร้้ ทักษะ แลัะปีระสุบการณ์จัากการฝึ่กปีฏิบัติการวิิชาชีพัผ้้บริหาร            

  ทางการศึึกษาในการปีฏิบัติงานได้้ 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเสุริมสุร้างพััฒนาจัิตวิิญญาณแลัะอุด้มการณ์ของผ้้บริหาร แนวิทางการพััฒนาควิามเปี็น 

ผ้้บริหารมืออาชีพั การพััฒนาวิิสัุยทัศึน์ในการจััด้การศึึกษา ภาวิะผ้้นำาทางการศึึกษา การจััด้องค์การ 

การพััฒนาระบบสุารสุนเทศึ เทคโนโลัยีแลัะการสุื�อสุารการศึึกษา การเสุริมสุร้างแลัะพััฒนาทักษะการ 

แก้ปีัญหาแลัะการตัด้สุินใจัทางการศึึกษา การบริหารกิจัการนักเรียน หลัักสุ้ตร การนิเทศึการศึึกษา  

การกำากับ ตดิ้ตามแลัะปีระเมินผลั การพัฒันาคณุภาพัการศึกึษา การพััฒนาบคุลิักภาพัแลัะเจัตคตทีิ�ด้ีใน

การเป็ีนผ้น้ำาทางการศึกึษา ปีฏสิุมัพันัธแ์ลัะการพััฒนาเพืั�อนรว่ิมงาน การพััฒนาทักษะการบริหารจััด้การ

เพัื�อพััฒนาคุณภาพังานในองค์การทางการศึึกษา การสุร้างควิามสุัมพัันธ์ระหวิ่างสุถานศึึกษากับชุมชน 

แลัะท้องถิ�น การบริหารงานระบบเครือข่าย การเสุริมสุร้างคุณธรรม จัริยธรรมแลัะจัรรยาบรรณของ 

วิิชาชีพัตามข้อกำาหนด้ของคุรุสุภา 

 การฝ่ึกปีฏิบัติการวิิชาชีพัผ้้บริหารสุถานศึึกษาแลัะผ้้บริหารการศึึกษา เพัื�อให้นักศึึกษา 

มีอุด้มการณ์ของผ้้บริหารแลัะแนวิทางการพััฒนาเป็ีนผ้้บริหารมืออาชีพั มีควิามเข้าใจัแลัะเห็นแนวิทาง

ในการบริหารการศึึกษาโด้ยสุามารถเลัือกใช้ทฤษฎีี หลัักการแลัะกระบวินการบริหารให้สุอด้คลั้องกับ

บรบิทของหน่วิยงาน ชมุชนแลัะทอ้งถิ�น มคีวิามเข้าใจัแลัะเหน็แนวิทางการบริหารกจิักรรมเสุรมิหลักัสุต้ร 
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กิจักรรมพััฒนานักเรียน การบริหารจััด้การให้เกิด้การพััฒนาทักษะชีวิิตผ้้เรียน การบริหารจััด้การให้เกิด้

การด้้แลัช่วิยเหลัือผ้้เรียน การปีฏิบัติตนเปี็นแบบอย่างที�ด้ี มีจัิตสุำานึกสุาธารณะแลัะเสุียสุลัะให้สุังคม  

อีกทั�งการปีฏิบัติตามจัรรยาบรรณวิิชาชีพั

24731	 การวิจัยทางการวัดและประเมินผลการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Research Methods in Educational Measurement and Evaluation

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. มีควิามร้ ้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกบัหลักัการวิิจััยทางการศึกึษา แลัะหลักัการวิิจัยัทางการวัิด้แลัะ 

  ปีระเมินผลัการศึึกษา

 2. สุามารถวิางแผนการวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

 3. สุามารถสุร้างเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัวิิจััย

 4. สุามารถเขียนโครงการวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

 5. สุามารถวิิเคราะห์ข้อม้ลัการวิิจััยเชิงปีริมาณแลัะเชิงคุณภาพัโด้ยใช้โปีรแกรมสุำาเร็จัร้ปี 

  ร่วิมสุมัย

 6. สุามารถเขียนแลัะปีระเมินคุณภาพัรายงานการวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ควิามหมายแลัะปีระเภทของการวิิจััยทางการศึึกษา การออกแบบการวิิจััยทางการศึึกษา

กระบวินการวิิจััยทางการศึึกษา การวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา การวิางแผนการวิิจััย

กระบวินการแลัะการด้ำาเนนิการวิจิัยัทางการวิดั้แลัะปีระเมนิผลัการศึกึษา การกำาหนด้ปีญัหาวิิจัยั คำาถาม

วิิจััย แลัะวิัตถุปีระสุงค์ของการวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา การกำาหนด้กรอบแนวิคิด้ 

ในการวิิจััยแลัะสุมมติฐานการวิิจััยทางการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา การค้นควิ้าวิรรณกรรมเพืั�อ

การวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา การออกแบบการวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการ

ศึึกษาการกำาหนด้ปีระชากรแลัะกลัุ่มตัวิอย่างทางการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา การสุร้างเครื�องมือ

แลัะเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการวิิจััย การเลัือกใช้สุถิติในการวิิจััย สุถิติเชิงบรรยาย สุถิติเชิงอนุมาน การ

วิิเคราะห์ควิามสุัมพัันธ์แลัะการวิิเคราะห์การถด้ถอย การวิิเคราะห์เพืั�อเปีรียบเทียบค่าเฉลัี�ย (t-test, 

ANOVA,  ANCOVA) การวิจิัยัเชิงคณุภาพัแลัะการวิิจััยผสุมวิิธี การใชค้อมพิัวิเตอรแ์ลัะโปีรแกรมสุำาเรจ็ัรป้ี 

ในการวิิเคราะห์ข้อม้ลัวิิจััยเชิงปีริมาณแลัะคุณภาพั การเขียนแลัะการปีระเมินคุณภาพัรายงานการวิิจััย

ทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา
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24732	 ทฤษฎี่การวัดและประเมินผลการศึกษา	และการประเมินโครงการ	 (6	หน่วยกิต)

 Theories of Educational Measurement and Evaluation, and Program Evaluation

 วัตถุ่ประสงค์	

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับทฤษฎีีการวัิด้ทางจิัตวิิทยา แลัะการปีระยุกต์ใช้ใน 

  การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

 2. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับทฤษฎีีการวิัด้แบบด้ั�งเด้ิมแลัะทฤษฎีีการวิัด้ขั�นสุ้ง

 3. เพัื�อใหม้คีวิามร้ ้ควิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัมโนทัศึนข์องควิามเที�ยง ควิามตรง ควิามคลัาด้เคลัื�อน 

  มาตรฐานของการวิัด้

 4. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับมาตรฐานการปีระเมินทางการศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา

 5. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการสุร้างแลัะพััฒนาเครื�องมือวิัด้แลัะปีระเมินใน 

  ชั�นเรียน แลัะใช้ผลัการปีระเมินเพัื�อพััฒนาคุณภาพัการศึึกษา

 6. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับโครงการแลัะการปีระเมินผลัโครงการทางการศึึกษา

 7. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับหลัักการปีระเมินโครงการ โมเด้ลัการปีระเมิน  

  เกณฑิ์การปีระเมิน ตัวิบ่งชี�แลัะเกณฑิ์การตัด้สุินผลัการปีระเมิน

 8. เพัื�อให้สุามารถออกแบบ วิางแผนปีระเมิน ด้ำาเนินการปีระเมิน แลัะเขียนรายงาน 

  การปีระเมินงานหรือโครงการ

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ควิามหมายแลัะแนวิคิด้ของการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา ทฤษฎีีการวิัด้แบบด้ั�งเด้ิม  

ทฤษฎีีการวัิด้ขั�นสุ้ง การปีระยุกต์ใช้ทฤษฎีีการวัิด้แบบด้ั�งเด้ิมแลัะทฤษฎีีการวัิด้ขั�นสุ้ง ควิามหมายของ

ควิามเที�ยง ควิามตรง ควิามคลัาด้เคลัื�อนมาตรฐานของการวิัด้ การพััฒนาเครื�องมือปีระเมิน มาตรฐาน

การทด้สุอบทางการศึกึษาแลัะจิัตวิทิยา การทด้สุอบแบบอิงกลัุม่แลัะอิงเกณฑิ ์การปีระเมินที�องิมาตรฐาน 

การปีระเมินทางการศึึกษาระด้ับชาติแลัะนานาชาติ การปีระเมินในชั�นเรียน การปีระเมินเพัื�อการเรียนร้้  

การปีระเมินควิามก้าวิหน้า การปีระเมินแบบสุรุปีรวิม การปีระเมินระด้ับชาติแลัะนานาชาติ ควิามหมาย

ของโครงการแลัะการปีระเมินโครงการ องค์ควิามร้พ้ัื�นฐานสุำาหรบัการปีระเมินโครงการ ทฤษฎีกีารปีระเมิน

โครงการแลัะโมเด้ลัการปีระเมินโครงการ การพััฒนาตัวิบ่งชี�แลัะเกณฑ์ิในการปีระเมิน การกำาหนด้เกณฑ์ิ

การตัด้สุินผลัการปีระเมิน การวิางแผนแลัะออกแบบปีระเมิน การด้ำาเนินการปีระเมิน การเขียนรายงาน

การปีระเมิน
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24733	 สัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Educational Measurement and Evaluation

 วัตถุ่ประสงค์	

 1. เพัื�อให้สุามารถติด้ตาม ค้นควิ้า แลัะแลักเปีลัี�ยนเรียนร้้เกี�ยวิกับสุภาพัปีัญหาของการวิัด้ 

  แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา แลัะแนวิคิด้ใหม่ๆ เกี�ยวิกับวิิธีวิิทยาด้้านการวิัด้แลัะปีระเมินผลั 

  การศึึกษาทั�งในแลัะต่างปีระเทศึ

 2. เพืั�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับวิิธีวิิทยาด้้านการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา 

  แนวิใหม่ แลัะสุามารถนำาไปีใช้ได้้

 3. เพัื�อให้สุามารถกำาหนด้ปีระเด็้นการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา หรือการปีระเมินอื�นๆ  

  ที�เกี�ยวิข้องกับการพััฒนาศึาสุตร์ด้้านการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา แลัะสุามารถ 

  ออกแบบการวิิจััยเกี�ยวิกับปีระเด้็นที�สุนใจัได้้อย่างมีคุณภาพั

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การศึึกษาค้นควิ้าเกี�ยวิกับสุภาพัปัีญหาของการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา วิิธีวิิทยาด้้าน 

การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษาแนวิใหม่ การนำาเสุนอผลัการศึึกษาค้นควิ้า ปีระเด้็นคัด้สุรรเกี�ยวิกับ 

การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษาแนวิใหม่ การวิิเคราะห์ข้อม้ลัทางการศึึกษา การออกแบบการวิิจััยแลัะ

เขียนโครงการวิิจััยเกี�ยวิกับปีระเด้็นที�สุนใจั

24734	 การประเมินนโยบาย	แผนงาน	โครงการ	และอีงค์กร	 (6	หน่วยกิต)

 Evaluation of Policy, Program, Project and Organization

 วัตถุ่ประสงค์	

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับนโยบาย แผนงาน โครงการ แลัะองค์กร

 2. เพัื�อใหม้คีวิามร้้ ควิามเข้าใจัในกระบวินการปีระเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ แลัะองค์กร

 3. เพัื�อให้มีควิามสุามารถในการปีระเมินนโยบาย แผนงาน โครงการ แลัะองค์กร

 4. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการใช้ผลัการปีระเมินเพัื�อพััฒนานโยบาย แผนงาน  

  โครงการแลัะองค์กร

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้เกี�ยวิกับนโยบาย แผนงาน โครงการแลัะองค์กร การพััฒนานโยบาย แผนงานแลัะ

โครงการ แนวิคิด้เกี�ยวิกับการปีระเมินนโยบาย แผนงาน โครงการแลัะองค์กร กระบวินการปีระเมิน 

การวิิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการแลัะองค์กร การกำาหนด้จัุด้มุ่งหมาย ตัวิบ่งชี� แลัะเกณฑิ์

การปีระเมิน ร้ปีแบบการปีระเมิน การวิางแผนการปีระเมิน การพััฒนาเครื�องมือที�ใช้ในการปีระเมิน  



155

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

การวิิเคราะห์ข้อม้ลั แลัะเสุนอผลัการปีระเมิน การเขียนรายงานการปีระเมิน แลัะการนำาผลัการปีระเมิน

ไปีใช้ การปีระเมินควิามพัร้อมแลัะควิามจัำาเปี็น การปีระเมินการนำานโยบาย แผนงาน โครงการไปีใช้  

การปีระเมินผลัการด้ำาเนินงาน แลัะการปีระเมินผลักระทบของนโยบาย แผนงาน โครงการแลัะองค์กร 

การปีระเมินควิามเสุี�ยงขององค์กร การปีระเมินปีระสุิทธิผลัแลัะปีระสุิทธิภาพัองค์กร

24735	 การประเมินหลักส้ตรและการประกันคุณภาพการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Curriculum Evaluation and Educational Quality Assurance

 วัตถุ่ประสงค์	

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับหลัักสุ้ตรแลัะการปีระกันคุณภาพัการศึึกษา

 2. เพัื�อให้สุามารถวิางแผนการปีระเมินหลัักสุ้ตรแลัะการปีระกันคุณภาพัการศึึกษา

 3. เพัื�อให้มีควิามสุามารถในการปีระเมินหลัักสุ้ตรในลัักษณะต่างๆ

 4. เพัื�อให้ควิามสุามารถในการด้ำาเนินการปีระกันคุณภาพัการศึึกษาในบริบทต่างๆ

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้พัื�นฐานเกี�ยวิกับหลัักสุ้ตร การพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน แนวิคิด้เกี�ยวิกับ

การปีระเมินหลัักสุ้ตร การวิิเคราะห์หลัักสุ้ตร ร้ปีแบบการปีระเมินหลัักสุ้ตร การวิางแผนเพัื�อการปีระเมิน

หลัักสุ้ตร การกำาหนด้จุัด้มุ่งหมาย ตัวิบ่งชี�แลัะเกณฑ์ิในการปีระเมินหลัักสุ้ตร การพััฒนาเครื�องมือแลัะ 

การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลัในการปีระเมินหลัักสุ้ตรการศึึกษา การวิิเคราะห์ข้อม้ลัแลัะนำาเสุนอผลัการปีระเมิน  

การเขียนรายงานการปีระเมินแลัะการใช้ผลัการปีระเมิน การปีระเมินควิามเป็ีนไปีได้ข้องหลักัสุต้รการปีระเมิน

การนำาหลัักสุ้ตรไปีใช้ การติด้ตามผลัแลัะการปีระเมินกระทบของหลัักสุ้ตร แนวิคิด้แลัะทฤษฎีีเกี�ยวิกับการ

ปีระกนัคณุภาพัการศึกึษา การออกแบบ วิางแผนแลัะการด้ำาเนนิงานปีระกนัคณุภาพัการศึกึษา การปีระเมนิ

ควิามเสุี�ยงทางการศึึกษา การปีระกันคุณภาพัภายในแลัะภายนอก การปีระกันคุณภาพัการศึึกษาระด้ับการ

ศึึกษาขั�นพัื�นฐาน ระด้ับอาชีวิศึึกษา แลัะระด้ับอุด้มศึึกษา การกำากับตรวิจัสุอบแลัะพััฒนาระบบการปีระกัน

คุณภาพัการศึึกษา การนำาผลัการปีระเมินหลัักสุ้ตรแลัะปีระกันคุณภาพัการศึึกษาไปีใช้ปีระโยชน์

24736	 ทฤษฎี่การวัดทางจิตประยุกต์เพ่�อีการวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Applied Psychometric Theories for Educational and Psychological Measurement  

 วัตถุ่ประสงค์	

 1. เพืั�อใหม้คีวิามร้้ ควิามเขา้ใจัแนวิคดิ้เกี�ยวิกบัทฤษฎีกีารวิดั้ทางจัติปีระยกุตเ์พัื�อการวิดั้ทางการ 

  ศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา

 2. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับทฤษฎีีการวิัด้แลัะการทำาสุเกลัแบบต่างๆ
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 3. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการใช้ทฤษฎีีการวิัด้แบบด้ั�งเด้ิม แลัะการปีระยุกต์ใช้ 

  ในการสุร้างแลัะวิิเคราะห์คุณภาพัข้อสุอบแลัะแบบทด้สุอบทางการศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา

 4. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับทฤษฎีีการตอบข้อสุอบแบบต่างๆ แลัะการปีระยุกต์ 

  ใช้ในการสุร้างแลัะวิิเคราะห์คุณภาพัข้อสุอบแลัะแบบทด้สุอบทางการศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา

     5.  เพัื�อใหม้คีวิามร้ ้ควิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัทฤษฎีกีารสุรปุีอ้างองิ แลัะการปีระยกุต์ใช้ในการสุรา้ง 

  แลัะตรวิจัสุอบคุณภาพัการปีระเมินแลัะการทด้สุอบทางการศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา

    6.  เพัื�อให้สุามารถใช้โปีรแกรมคอมพิัวิเตอร์หรือโปีรแกรมสุำาเร็จัร้ปีวิิเคราะห์โมเด้ลัการวัิด้ 

  ขั�นสุ้งสุำาหรับการสุร้างแลัะตรวิจัสุอบคุณภาพัการวิัด้แลัะปีระเมินทางการศึึกษาแลัะ 

  จัิตวิิทยาได้้

     7. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการสุร้างเกณฑ์ิปีกติ การให้ระด้ับคะแนนแลัะการ 

  กำาหนด้จัุด้ตัด้ แลัะควิามไม่ลัำาเอียงของเครื�องมือวิัด้

     8.  เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการรายงานผลัแลัะการใช้ผลัการวิัด้ทางการศึึกษา 

  แลัะจัิตวิิทยา

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้เกี�ยวิกบัการวัิด้ การปีระเมิน แลัะทฤษฎีกีารวัิด้ทางจิัตปีระยุกต์ สุถติิพืั�นฐานเพืั�อการวัิด้ 

ทางการศึึกษาแลัะจิัตวิิทยา การสุร้างมาตรวัิด้ (สุเกลั) การตรวิจัสุอบมิติของเครื�องมือวิัด้ด้้วิยการวิิเคราะห์

องค์ปีระกอบการปีระยุกต์ใช้ทฤษฎีีการทด้สุอบแบบด้ั�งเด้ิมในการสุร้างเครื�องมือวิัด้ทางการศึึกษา  

การวิิเคราะห์คุณภาพัเครื�องมือวิัด้ทางการศึึกษา ทฤษฎีีการตอบข้อสุอบแบบเอกมิติแลัะพัหุมิติ แลัะ 

การปีระยกุต์ใช้กบัการตรวิจัให้คะแนนแบบสุองค่าแลัะแบบหลัายคา่ การใช้ซึ่อฟัแวิร์วิเิคราะห์โมเด้ลัการวัิด้

ขั�นสุง้เพัื�อการสุรา้งแลัะตรวิจัสุอบคณุภาพัเครื�องมอืวิดั้ทางการศึกึษาแลัะจัติวิิทยา การปีระยกุต์ใชท้ฤษฎีี

การวิัด้เพัื�อบริหารการสุอบแนวิใหม่ การทด้สุอบแลัะปีระเมินผ่านคอมพัิวิเตอร์แลัะอินเทอร์เน็ต การใช้

ซึ่อฟัแวิร์วิิเคราะห์คุณภาพัเครื�องมือวิัด้ทางการศึึกษาแลัะจิัตวิิทยา การตัด้เกรด้แลัะการกำาหนด้จุัด้ตัด้  

การสุร้างเกณฑ์ิปีกต ิการปีรับเทยีบคะแนน การตรวิจัสุอบการทำาหนา้ที�ตา่งกันของข้อสุอบ การรายงานแลัะ 

การใช้ผลัการวิัด้แลัะการทด้สุอบทางการศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา
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24793	 ประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิตการวัดและประเมินผลการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Educational Measurement and Evaluation

 วัตถุ่ประสงค์	

 1. เพัื�อเสุริมควิามร้้แลัะปีระสุบการณ์เพัิ�มเติมจัากการถ่ายทอด้โด้ยระบบการสุอนทางไกลั

 2. เพัื�อพััฒนาให้มีบุคลัิกภาพัที�เหมาะสุม แลัะมีเจัตคติที�ด้ีต่อการปีระกอบอาชีพัการวิัด้แลัะ 

  ปีระเมินผลัการศึึกษา

 3. เพัื�อสุ่งเสุริมแลัะพััฒนาภาวิะผ้้นำาทางวิิชาการในวิิชาชีพัการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

 4. เพัื�อสุ่งเสุริมมนุษยสุัมพัันธ์ แลัะควิามสุามารถในการทำางานร่วิมกันเปี็นหม้่คณะ

 5. เพัื�อพััฒนาทักษะการแก้ปีัญหาได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพัในฐานะผ้้นำาทางด้้านการวิัด้แลัะ 

  ปีระเมินผลัการศึึกษา

 6. เพัื�อเพัิ�มพั้นคุณธรรม จัริยธรรม แลัะจัรรยาวิิชาชีพัที�เหมาะสุม

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การวิิเคราะห์แลัะการจััด้องค์การ การปีระยุกต์ใช้เทคนิคการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา  

การพััฒนาตนเองให้มีบุคลัิกภาพัที�เหมาะสุมแลัะมีเจัตคติที�ด้ีต่อวิิชาชีพั การสุร้างเสุริมแลัะการพััฒนา

ภาวิะผ้้นำาในวิิชาชีพั การสุร้างเสุริมมนุษยสุัมพัันธ์ แลัะควิามสุามารถในการทำางานร่วิมกันเปี็นหม้่คณะ 

การพัฒันาทักษะ การแก้ปัีญหาทางด้า้นการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการศึกึษา รวิมทั�งการเสุรมิสุรา้งคณุธรรม 

จัริยธรรม แลัะจัรรยาวิิชาชีพัที�เหมาะสุม

24794	 การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	(การวัดและประเมินผลการศึกษา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Educational	Measurement	and	Evaluation)

 วัตถุ่ประสงค์	

 เพัื�อให้มีทักษะในการนำาแนวิคิด้ ทฤษฎีแีลัะวิิธีการที�ศึกึษาจัากชดุ้วิิชาต่างๆ มาใช้ในการศึกึษา 

วิิเคราะห์ ค้นควิ้าหรือวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษาในหัวิข้อที�นักศึึกษาสุนใจั

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเลัือกปีัญหาสุำาหรับการศึึกษาค้นควิ้าอิสุระหรือวิิจััย การเขียนโครงการ การวิิเคราะห์

วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับเรื�องที�จัะทำาการวิิเคราะห์หรือวิิจััย การเก็บรวิบรวิมแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลั การเสุนอ

รายงานผลัการศึึกษาค้นควิ้าหรือวิิจััย
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24795	 วิทยานิพนธ์	(การวัดและประเมินผลการศึกษา	 (12			หนว่ยกติ)

	 Thesis	(Educational	Measurement	and	Evaluation)

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถเลัือกปีัญหาการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้

 2. สุามารถสุำารวิจัแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับเรื�องที�จัะทำาวิิทยานิพันธ์ได้้  

 3. สุามารถออกแบบการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้ 

 4. มีควิามร้้แลัะทักษะในการเขียนแลัะเสุนอโครงการวิิทยานิพันธ์ได้้

 5. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงปีริมาณได้้

 6. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงคุณภาพัได้้

 7. สุามารถรวิบรวิม วิิเคราะห์ นำาเสุนอข้อม้ลัสุำาหรับวิิทยานิพันธ์

 8. สุามารถนำาเสุนอแลัะสุอบปีกปี้องวิิทยานิพันธ์

 9. สุามารถเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์

         10. สุามารถเขียนรายงานการวิิจััยเพัื�อการเผยแพัร่

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเลัือกปีัญหาการวิิจััย การสุำารวิจัแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้อง การออกแบบการวิิจััย

การเขียนแลัะเสุนอโครงการวิิทยานิพันธ์ การพััฒนาเครื�องมือเพัื�อการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ทั�งการวิิจััย 

เชิงปีริมาณ แลัะเชิงคุณภาพั การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั การนำาเสุนอข้อม้ลัวิิทยานิพันธ์ การนำาเสุนอแลัะสุอบ

ปีกปี้องวิิทยานิพันธ์ การเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์ การเขียนรายงานการวิิจััยเพัื�อการเผยแพัร่

25711	 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎี่การปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Concepts of Guidance and Theories in Psychological Counseling 

	 วัตถุ่ประสงค์

 1.  เพัื�อให้สุามารถอธิบายหลัักการแลัะแนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาได้้

 2. เพัื�อให้สุามารถอธิบายแนวิคิด้แลัะแนวิปีฏิบัติของทฤษฎีีการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาได้้

 3. เพัื�อให้สุามารถปีระยกุต์แนวิคดิ้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีกีารปีรึกษาไปีใชใ้นการแนะแนวิ 

  แลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาได้้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา
 ควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับหลัักการแลัะแนวิคิด้ทางการแนะแนวิ ทฤษฎีีทางจัิตวิิทยา 

ที�เกี�ยวิข้องกับการแนะแนวิ หลัักการแลัะแนวิคิด้ทางการปีรึกษาเชิงจิัตวิิทยา การปีรึกษารายบุคคลั  

การปีรึกษากลัุ่ม แลัะการปีรึกษาครอบครัวิ แนวิคิด้แลัะแนวิปีฏิบัติของทฤษฎีีการให้การปีรึกษา
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25712	 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Guidance and Psychological Counseling

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อใหมี้ควิามร้ค้วิามสุามารถในการด้ำาเนนิการวิจิัยัตามระเบยีบวิธิกีารวิจิัยัปีระเภทตา่งๆ ได้้ 

 2. เพัื�อให้สุามารถปีระยุกต์ระเบียบวิิธีการวิิจััยไปีใช้เพืั�อการวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะ 

  การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาได้้

 3. เพัื�อให้สุามารถปีระเมินคุณภาพังานวิิจััยแลัะนำาผลัการวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะ 

  การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาไปีปีระยุกต์ใช้ได้้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ระเบียบวิิธีการวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา การค้นควิ้าวิรรณกรรมเพัื�อ

การวิิจััย การวิางแผนการวิิจััยแลัะการรวิบรวิมข้อม้ลั สุถิติที�ใช้ในการวิิจััย การวิิจััยเชิงพัรรณนา การวิิจััย

เชิงทด้ลัอง การวิิจััยเชิงคุณภาพั แนวิคิด้เกี�ยวิกับการวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจิัตวิิทยา 

ในสุถานศึึกษาแลัะองค์กร การวิิจััยเกี�ยวิกับเครื�องมือแลัะกิจักรรมสุำาหรับการแนะแนวิแลัะการปีรึกษา 

เชงิจัติวิิทยา แลัะการวิจิัยัเกี�ยวิกับบรกิารสุนเทศึ การวิจิัยัเกี�ยวิกบับรกิารปีรึกษา การวิจิัยัเกี�ยวิกบัการบริการ 

จัดั้วิางตวัิบคุคลั การวิจิัยัเกี�ยวิกบัการบรกิารตดิ้ตามแลัะปีระเมนิผลัการแนะแนวิ การวิิจัยัด้้านการแนะแนวิ

การวิิจััยเกี�ยวิกับการบริหาร การบริการ แลัะวิิชาการงานแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

25713	 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Guidance and Psychological Counseling

	 วัตถุ่ประสงค์
 1.  เพัื�อให้สุามารถ วิิเคราะห์ วิิพัากษ์ แลัะสุังเคราะห์สุภาพัปีัจัจัุบันของปีัญหาทางสุังคม 

  ปีัญหาทางการศึึกษา ปีัญหาในองค์กร ปีัญหาด้้านครอบครัวิ แลัะปีัญหาทางการแนะแนวิ 

  แลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาที�เกี�ยวิข้องได้้

     2.  เพัื�อให้สุามารถอธิบาย ยกตัวิอย่าง แลัะปีระยุกต์ใช้นวิัตกรรม แนวิคิด้ แลัะองค์ควิามร้้ 

  ใหม่ๆ ทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาได้้

     3.  เพัื�อให้สุามารถกำาหนด้แนวิทางในการพััฒนาแลัะ/หรือแก้ปีัญหาแก้ปีัญหาที�เกี�ยวิข้องกับ 

  การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาได้้ 
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การศึึกษา ค้นควิ้า วิิเคราะห์ วิิพัากษ์ สุังเคราะห์สุภาพัปีัจัจัุบัน ปีัจัจััยที�เกี�ยวิข้อง แนวิโน้ม

แลัะทิศึทางของปีัญหาทางสุังคม ปีัญหาทางการศึึกษา ปีัญหาในองค์กร ปีัญหาด้้านครอบครัวิ ปีัญหา

ทางการแนะแนวิที�เกี�ยวิข้องกับทั�ง 5 บริการของการแนะแนวิ ได้้แก่ บริการศึึกษาแลัะรวิบรวิมข้อม้ลั

เปี็นรายบุคคลั บริการสุนเทศึ บริการปีรึกษา บริการจััด้วิางตัวิบุคคลัแลัะบริการติด้ตามแลัะปีระเมินผลั 

แลัะปีัญหาด้้านการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาที�ครอบคลัุมผ้้รับบริการทุกช่วิงวัิยจัากวิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้อง 

การเพัิ�มพั้นแลัะพััฒนาองค์ควิามร้้ด้้านนวิัตกรรมแลัะแนวิคิด้ใหม่ๆ ทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษา 

เชงิจัติวิทิยา แลัะการกำาหนด้แนวิทางในการพัฒันาแลัะ/หรือแกไ้ขปัีญหาที�เกี�ยวิขอ้งกบัการแนะแนวิแลัะ

การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

25714	 การพัฒนาเคร่�อีงม่อีและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา			 (6	หน่วยกิต)																	

 Development of Guidance and Psychological Counseling Activities and Instruments

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้สุามารถนำาควิามร้้เกี�ยวิกับการพัฒันาเครื�องมือแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัติวิทิยา 

  ไปีปีระยกุต์ใช้ในการสุร้างเครื�องมือเพืั�อการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชงิจิัตวิิทยาได้อ้ย่างมี 

  ปีระสุิทธิภาพั

 2. เพัื�อให้สุามารถนำาควิามร้้เกี�ยวิกับการพััฒนากิจักรรมแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา 

  ไปีปีระยุกต์ใช้ในการจััด้กิจักรรมแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาได้้อย่างเหมาะสุม

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 หลัักการเบื�องต้นแลัะแนวิคิด้ในการพััฒนาเครื�องมือแลัะกิจักรรมแนะแนวิแลัะการปีรึกษา 

เชิงจัิตวิิทยา การพััฒนาแบบทด้สุอบมาตรฐาน เครื�องมือมาตรฐานด้้านการศึึกษา ด้้านอาชีพั แลัะ 

ด้้านสุ่วินตัวิแลัะสุังคม เครื�องมือทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาที�สุามารถสุร้างขึ�นใช้ได้้เอง

แลัะหลัักการสุร้าง การพััฒนากิจักรรมแนะแนวิ กิจักรรมแนะแนวิด้้านการศึึกษา ด้้านอาชีพั แลัะด้้าน 

สุ่วินตัวิแลัะสุังคม นวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อการพััฒนาเครื�องมือแลัะกิจักรรมแนะแนวิแลัะการปีรึกษา

เชงิจัติวิิทยา การหาคุณภาพั การปีระเมินคณุภาพั แลัะการรายงานผลัการใชเ้ครื�องมอืแลัะกิจักรรมแนะแนวิ

แลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาที�ได้้พััฒนาขึ�น
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25715	 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในอีงค์กร	 (6	หน่วยกิต)

 Guidance and Psychological Counseling in Organizations

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้เข้าใจัแนวิคิด้เกี�ยวิกับการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร

 2. เพัื�อให้เข้าใจัหลัักการการให้บริการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร

 3. เพัื�อให้มีควิามสุามารถในการปีระชาสัุมพัันธ์แลัะการปีระสุานงาน เพืั�อการแนะแนวิแลัะ 

  การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร

 4. เพัื�อให้สุามารถนำาหลัักการ การให้บริการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาไปีสุ้่การ 

  ปีฏิบัติแลัะสุามารถพััฒนางานแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้แลัะควิามสุำาคัญเกี�ยวิกับการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจิัตวิิทยาในองค์กร จัติวิิทยาที�

เกี�ยวิข้องกับการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร แนวิการจััด้แลัะบริหารงานแนะแนวิแลัะ

การปีรึกษาเชงิจัติวิทิยาในองค์กร พัฤตกิรรมบคุคลัในองค์กรกบัการแนะแนวิแลัะการปีรกึษาเชงิจิัตวิิทยา

ในองคก์ร บรกิารแนะแนวิแลัะการปีรกึษาเชิงจัติวิิทยาที�ควิรจัดั้ให้กบับุคคลัในองค์กร การใหบ้รกิารศึกึษา

แลัะรวิบรวิมข้อม้ลัในองค์กร การให้บริการสุนเทศึในองค์กร การให้บริการปีรึกษาในองค์กร การให้บริการ

จัดั้วิางตวัิบคุคลัในองคก์ร การใหบ้รกิารตดิ้ตามแลัะปีระเมนิผลัในองคก์ร การปีระชาสุมัพัันธแ์ลัะปีระสุาน

งานเพัื�อการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร การนำาผลัการวิิจััยไปีใช้ในงานแนะแนวิแลัะ 

การปีรึกษาเชิงจัติวิทิยาในองคก์ร ปีญัหาอปุีสุรรค แลัะแนวิทางแกไ้ขเกี�ยวิกบัการแนะแนวิแลัะการปีรกึษา

เชิงจัิตวิิทยาในองค์กร แลัะพััฒนางานแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาในองค์กร

25794	 การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Guidance	and	Psychological	Counseling)

	 วัตถุ่ประสงค์

 เพัื�อให้มีทักษะในการนำาแนวิคิด้ ทฤษฎีี แลัะวิิธีการที�ได้้จัากการศึึกษาชุด้วิิชาต่างๆ แลัะ

ปีระสุบการณ์ที�เกี�ยวิข้องมาใช้ในการศึึกษาค้นควิ้าอิสุระหรือการวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษา 

เชิงจัิตวิิทยา ในหัวิข้อที�เปี็นปีระเด้็นสุำาคัญต่อการพััฒนาการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา แลัะ/

หรือหัวิข้อที�นักศึึกษาสุนใจัเปี็นพัิเศึษ
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเลัอืกปีญัหาสุำาหรบัการศึกึษาคน้ควิา้อสิุระหรอืการวิิจััยที�เปีน็ปีระเด้น็สุำาคญัตอ่การพััฒนา 

การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา แลัะ/หรือหัวิข้อที�นักศึึกษาสุนใจัเปี็นพัิเศึษ การเขียนโครงการ 

การสุังเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้อง การรวิบรวิมแลัะวิิเคราะห์ข้อม้ลั แลัะการนำาเสุนอการศึึกษา 

ค้นควิ้าอิสุระหรือการวิิจััย

25795	 วิทยานิพนธ์	(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Guidance	and	Psychological	Counseling)

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถเลัือกปีัญหาการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้

 2. สุามารถสุำารวิจัแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับเรื�องที�จัะทำาวิิทยานิพันธ์ได้้  

 3. สุามารถออกแบบการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้

 4. มีควิามร้้แลัะทักษะในการเขียนแลัะเสุนอโครงการวิิทยานิพันธ์ได้้

 5. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงปีริมาณได้้

 6. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงคุณภาพัได้้

 7. สุามารถรวิบรวิม วิิเคราะห์ นำาเสุนอข้อม้ลัสุำาหรับวิิทยานิพันธ์

 8. สุามารถนำาเสุนอแลัะสุอบปีกปี้องวิิทยานิพันธ์

 9. สุามารถเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์

 10. สุามารถเขียนรายงานการวิิจััยเพัื�อการเผยแพัร่

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเลัือกปีัญหาการวิิจััย การสุำารวิจัแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้อง การออกแบบการวิิจััย 

การเขียนแลัะเสุนอโครงการวิิทยานิพันธ์ การพััฒนาเครื�องมือเพัื�อการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ทั�งการวิิจััย 

เชิงปีริมาณแลัะเชิงคุณภาพั การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั การนำาเสุนอข้อม้ลัวิิทยานิพันธ์ การนำาเสุนอแลัะ 

สุอบปีกปี้องวิิทยานิพันธ์ การเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์ การเขียนรายงานการวิิจััยเพัื�อ 

การเผยแพัร่
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25796	 ประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา	(6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling

 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อสุรา้งเสุรมิแลัะพัฒันาบคุลักิภาพัของการเปีน็นักแนะแนวิแลัะผ้ใ้หก้ารปีรึกษาที�เหมาะสุม

 2. เพัื�อสุ่งเสุริมแลัะพััฒนาภาวิะผ้้นำาทางวิิชาการในวิิชาชีพัการแนะแนวิแลัะการปีรึกษา 

  เชิงจัิตวิิทยา

 3. เพัื�อพััฒนาทักษะการให้บริการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาทั�งเปี็นรายบุคคลั เป็ีนกลัุ่ม แลัะ 

  ครอบครัวิ

 4. เพัื�อสุ่งเสุริมการพััฒนาวิิชาชีพัการแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

 5. เพัื�อพััฒนาการตระหนักในเจัตคติ จัริยธรรม แลัะจัรรยาวิิชาชีพัของนักแนะแนวิแลัะ 

  การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

		 คำาอีธิบายชุดวิชา

 วิิสุัยทัศึน์ของนักแนะแนวิแลัะผ้้ให้การปีรึกษา การวิิเคราะห์แลัะการจััด้ศึ้นย์แนะแนวิแลัะ 

ศึ้นย์บริการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา การบริหารงานแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา การพััฒนาตนเอง 

ให้มีบุคลัิกภาพัที�เหมาะสุมแลัะมีเจัตคติที�ด้ีต่อวิิชาชีพั การสุ่งเสุริมแลัะพััฒนาภาวิะผ้้นำาในวิิชาชีพั 

การสุร้างเสุริมมนุษยสัุมพัันธ์แลัะควิามสุามารถในการทำางานร่วิมกันเป็ีนหม้่คณะ ทักษะการให้บริการ

ปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาเปี็นรายบุคคลั เปี็นกลัุ่ม แลัะครอบครัวิ การพััฒนาทักษะการแก้ปีัญหาทางวิิชาชีพั 

การสุ่งเสุริมเจัตคติ จัริยธรรม แลัะจัรรยาวิิชาชีพัในฐานะผ้้ปีระกอบวิิชาชีพัการแนะแนวิแลัะการปีรึกษา

เชิงจัิตวิิทยา

27702	 การวิจัยเทคโนโลย่และส่�อีสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Research in Educational Technology and Communications

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้สุามารถวิเิคราะห์แลัะสัุงเคราะห์แนวิคดิ้แลัะทฤษฎีดี้า้นเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึกึษา

  ที�สุนใจัสุำาหรับการวิิจััย

 2. เพัื�อให้กำาหนด้ปีัญหาการวิิจััยแลัะรายลัะเอียด้ของปีัญหาทางการวิิจััย

 3. เพัื�อใหน้กัศึกึษาสุามารถออกแบบการวิจิัยั  พััฒนาเครื�องมอืการวิจิัยัอยา่งมคีณุภาพั  แลัะด้ำาเนนิ

  การวิิจััยด้้านเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

 4. เพัื�อให้สุามารถใช้สุถิติในการวิิเคราะห์ข้อม้ลัให้สุอด้คลั้องกับปีัญหาการวิิจััย

 5. เพัื�อให้สุามารถเผยแพัร่แลัะปีระยุกต์งานวิิจััยเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้การวิิจััยเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา ปีัญหาการวิิจััย วิรรณกรรมการออกแบบ 

การวิิจััยซึ่ึ�งครอบคลัุมปีระชากรแลัะกลัุ่มตัวิอย่าง การรวิบรวิมข้อม้ลั การพััฒนาแลัะตรวิจัสุอบคุณภาพั

เครื�องมือการวิิจััย สุถิติเพัื�อการวิิจััย การวิิจััยเชิงพัรรณนา การวิิจััยเชิงทด้ลัอง แลัะการวิิจััยเชิงคุณภาพั

แลัะการปีระเมินโครงการวิิจััยทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา การวิิจััยด้้านการจััด้ระบบแลัะการ

ออกแบบทางการศึึกษา การวิิจััยด้้านพัฤติกรรมแลัะวิิธีการทางการศึึกษา การวิิจััยด้้านสุื�อสุารการศึึกษา 

การวิิจััยด้้านสุภาพัแวิด้ลั้อมแลัะการจััด้การทางการศึึกษา แลัะการวิิจััยด้้านการปีระเมินทางการศึึกษา 

แลัะการเผยแพัร่แลัะการปีระยุกต์งานวิิจััยเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

27703	 การจัดระบบทางการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Systems Approach in Education

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับแนวิคิด้ของระบบแลัะการจััด้ระบบทางการศึึกษา  

  แลัะขั�นตอนการจััด้ระบบทางการศึึกษาครอบคลัุมการวิิเคราะห์ การสุังเคราะห์สุร้างแบบ 

  จัำาลัอง แลัะทด้สุอบระบบ

 2. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการจััด้ระบบในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน 

  อัธยาศึัย แลัะสุังคมข่าวิสุาร

 3. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการจััด้ระบบสุื�อสุารการศึึกษาแลัะการจััด้ระบบการใช้ 

  สุื�อการศึึกษา

 4. เพัื�อให้สุามารถจััด้ระบบทางการศึึกษาได้้

 5. เพัื�อให้สุามารถออกแบบระบบการเรียนการสุอน แลัะระบบการฝ่ึกอบรม แลัะออกแบบ 

  ศึ้นย์ควิามร้้แลัะทรัพัยากรทางการศึึกษาได้้

 6. เพัื�อใหม้คีวิามร้เ้กี�ยวิกบัการบริหารแลัะควิบคมุระบบทางการศึกึษา แลัะการเผยแพัรร่ะบบ 

  ทางการศึึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ระบบแลัะการจััด้ระบบ  การวิิเคราะห์ระบบทางการศึึกษา การสุังเคราะห์ระบบทางการศึึกษา  

การสุรา้งแบบจัำาลัองระบบทางการศึกึษา การทด้สุอบระบบทางการศึกึษา การจัดั้ระบบการศึกึษาในระบบ

โรงเรียน การจััด้ระบบการศึึกษานอกระบบโรงเรียน การจััด้ระบบการศึึกษาอัธยาศึัย แลัะการจััด้ระบบ

ทางการศึึกษายุคสุงัคมข่าวิสุาร การออกแบบระบบการเรียนการสุอน การออกแบบระบบการฝึ่กอบรม การ

ออกแบบศึ้นย์ควิามร้้แลัะทรัพัยากรทางการศึึกษา การจััด้ระบบสุื�อการศึึกษา แลัะการจััด้ระบบการใช้สุื�อ 

การศึึกษา รายกรณีการจััด้ระบบทางการศึึกษา การบริหารแลัะการควิบคุมระบบทางการศึึกษา แลัะ 

การเผยแพัร่ระบบทางการศึึกษา
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

27704	 สัมมนาทางเทคโนโลย่และส่�อีสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Educational Technology and Communication

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการสุัมมนาทางวิิชาการทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุาร 

  ทางการศึึกษา

 2. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับทฤษฎีีแลัะผลัการวิิจััยขอบข่ายทางเทคโนโลัยีแลัะ 

  สุื�อสุารการศึึกษา

 3. เพัื�อให้รวิบรวิมวิรรณกรรมที�เกี�ยวิกับขอบข่ายทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึกึษาเพืั�อนำาสุ้ ่

  การวิิจััย

 4. เพัื�อให้จััด้สุัมมนาทางวิิชาการทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การสัุมมนาวิิชาการทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา สุัมมนาทฤษฎีีแลัะผลัการวิิจััยด้้าน 

การจััด้ระบบแลัะออกแบบระบบการศึึกษา ด้้านพัฤติกรรมทางการศึึกษา ด้้านวิิธีการทางการศึึกษา  

ด้้านสุื�อสุารทางการศึึกษาสุำาหรับผ้้เรียน สุื�อสุำาหรับผ้้บกพัร่อง สุื�อสุำาหรับผ้้พัิการ สุื�อสุำาหรับผ้้ขาย แลัะ 

สุื�อสุำาหรับผ้้ต้องขัง ด้้านการจััด้สุภาพัแวิด้ล้ัอมทางการศึึกษา ด้้านการจััด้การทางการศึึกษา แลัะด้้าน 

การปีระเมินทางการศึึกษา

27705	 เทคโนโลย่และส่�อีสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Technology and Communication in Human Resource Development

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อใหม้คีวิามร้ค้วิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัการพัฒันาทรพััยากรมนษุย ์แนวิคดิ้เกี�ยวิกบัการพัฒันา 

  ทรพััยากรมนุษย ์แลัะพัฒันาการเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึกึษากับการพัฒันาทรัพัยากรมนุษย์ 

 2. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเขา้ใจัการใช้เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึกึษากับการพััฒนาทรพััยากร 

  มนุษยด์้ว้ิยการพัฒันาตนเอง ศึกึษาเลัา่เรยีน ฝ่กึอบรม การจัดั้การควิามร้้แลัะสุภาพัแวิด้ลัอ้ม

 3. เพัื�อให้สุามารถนำาเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษามาใช้ในแหล่ังวิิทยบริการเทคโนโลัยี 

  สุารสุนเทศึ แลัะการศึึกษาทางไกลั 

 4. เพัื�อให้มีควิามร้ค้วิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัการนำาญาณวิิทยามาใช้ในการพััฒนาทรพััยากรมนุษย์

 5. เพัื�อให้สุามารถพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์ตามวิิถีไทย

 6. เพัื�อให้ยกตัวิอย่างของการปีระยุกต์ใช้เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษาในการพััฒนา  

  ทรัพัยากรมนุษย์
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้เกี�ยวิกับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์ เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนา

ทรพััยากรมนุษย ์ พัฒันาการเทคโนโลัยแีลัะสุื�อสุารการศึกึษากบัการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย ์ เทคโนโลัยี

แลัะสุื�อสุารการศึกึษากบัการพัฒันาทรพััยากรมนษุยด์้ว้ิยการพััฒนาตนเอง ศึกึษาเลัา่เรยีน ฝ่กึอบรม แลัะ

สุภาพัแวิด้ล้ัอม การพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์ในยุคสัุงคมข่าวิสุารแลัะสุังคมเรียนร้้ แหลั่งวิิทยาการเพัื�อ

การพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์ เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึกับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์ การศึึกษาทางไกลั 

กับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์ ญาณวิิทยากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์ การพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

ตามวิิถีไทย กรณีศึึกษาการปีระยุกต์เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนาทรัพัยากรมนุษย์

27706	 เทคโนโลย่และส่�อีสารการสอีนและการฝึึกอีบรม	 (6	หน่วยกิต)

 Instructional Technology and Communication and Training

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับแนวิคิด้ของเทคโนโลัยีการสุอนแลัะสุื�อสุารการสุอน

 2. เพัื�อให้สุามารถปีระยุกต์ทฤษฎีีการเรียนร้้แลัะการสุอนมาใช้ในการเรียนการสุอนแลัะ 

  การฝ่ึกอบรม

 3. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับสุื�อโสุตทัศึน์เพืั�อการสุอน สุื�อมวิลัชนเพืั�อการสุอน  

  สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการสุอน แลัะชุด้การเรียน

 4. เพัื�อพััฒนานวิัตกรรมด้้านสุื�อการสุอนในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน แลัะอัธยาศึัย

 5. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับแนวิคิด้ของเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการฝ่ึกอบรม

 6. เพัื�อใหม้คีวิามร้ค้วิามสุามารถในการจัดั้ระบบแลัะออกแบบการฝ่กึอบรมแลัะเลัอืกใชวิ้ิธกีาร 

  แลัะสุื�อได้้เหมาะสุม

 7. เพัื�อให้สุามารถปีระเมินเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม

 8. เพัื�อให้ตระหนักถึงคุณธรรมจัริยธรรมของนักเทคโนโลัยีการศึึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้เกี�ยวิกับเทคโนโลัยีการสุอนแลัะสุื�อสุารการสุอน ทฤษฎีีการเรียนร้้แลัะทฤษฎีีการสุอน 

ระบบการสุอนร่วิมสุมัย สุื�อโสุตทัศึน์ สุื�อมวิลัชน สุื�ออิเลั็กทรอนิกส์ุแลัะโทรคมนาคม ชุด้การเรียน 

นวิตักรรมสุื�อการสุอนในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน แลัะตามอัธยาศัึย  แนวิคดิ้เกี�ยวิกบัเทคโนโลัยี

แลัะสุื�อสุารการฝ่ึกอบรม  การจััด้ระบบแลัะออกแบบการฝ่ึกอบรม  วิิธีการแลัะสุื�อสุารการฝ่ึกอบรม ศึ้นย์

การฝ่ึกอบรม การปีระเมินเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะการฝ่ึกอบรม แลัะคุณธรรมจัริยธรรมของ

นักเทคโนโลัยีการศึึกษา
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27707	 การจัดการงานเทคโนโลย่และส่�อีสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Educational Technology and Communication Management

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อใหม้คีวิามร้ค้วิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัแนวิคดิ้ การจัดั้การงานเทคโนโลัยแีลัะสุื�อสุารการศึกึษา

 2. เพืั�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการวิางแผน การจััด้หน่วิยงาน การจััด้บุคลัากร  

  การอำานวิยการ การสุื�อสุาร การปีระสุานงาน การควิบคมุ การจัดั้สุรรทรพััยากร การปีระเมนิ 

  แลัะติด้ตามผลั แลัะการรายงานผลัการจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

 3. เพัื�อให้ตระหนักถึงแนวิโน้มการจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้เกี�ยวิกับการจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา ระบบมิติการจััด้การงาน

เทคโนโลัยแีลัะสุื�อสุารการศึกึษา การวิางแผนการจััด้การ การจัดั้หน่วิยงาน การจััด้บุคลัากร การอำานวิยการ 

การสุื�อสุาร การปีระสุานงาน การควิบคุม การจััด้สุรรทรัพัยากร การปีระเมินแลัะติด้ตามผลั การรายงาน

ผลัการจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา กรณีตัวิอย่างการจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุาร 

การศึึกษาระด้ับท้องถิ�น ระด้ับชาติ ระด้ับนานาชาติ แลัะแนวิโน้มการจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุาร

การศึึกษา

27708	 ส่�อีอีิเล็กทรอีนิกส์และโทรคมนาคมเพ่�อีการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

	 Electronic	and	Tele-communication	Media	in	Education

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้สุามารถอธิบายแนวิคิด้การสุื�อสุารในยุคด้ิจัิทัลั การสุื�อสุารอิเล็ักทรอนิกสุ์แลัะ 

  โทรคมนาคมการศึึกษา แลัะปีระเภทของการสุื�อสุารทางอิเลั็กทรอนิกสุ์เพัื�อการศึึกษา

 2. เพัื�อให้สุามารถสุร้างสุรรค์สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา

 3. เพัื�อให้สุามารถอธิบายแนวิคิด้สุื�ออิเลั็กทรอนิกส์ุแลัะโทรคมนาคมเพืั�อการศึึกษา แลัะ 

  ปีระยุกต์ใช้ในบริบทของการศึึกษาในระบบ การศึึกษานอกระบบ การฝ่ึกอบรม แลัะ 

  การศึึกษาตลัอด้ชีวิิต

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การสุื�อสุารในยุคดิ้จัทิลัักบัการศึกึษา การสุื�อสุารอิเล็ักทรอนกิสุแ์ลัะโทรคมนาคมกับการศึกึษา

โทรทัศึน์เพัื�อการศึึกษา วิิทยุกระจัายเสุียงเพัื�อการศึึกษา วิิทยุโทรทัศึน์เพืั�อการศึึกษา สุื�อสุังคมแลัะ 

เครอืขา่ยสุงัคมเพัื�อการศึกึษา เทคโนโลัยีเสุมอืนจัรงิเพืั�อการศึกึษา แอปีพัลิัเคชันเพืั�อการศึกึษา ด้าวิเทยีม

เพัื�อการศึึกษา การปีระยุกต์สุื�ออิเลั็กทรอนิกส์ุแลัะโทรคมนาคมเพัื�อการศึึกษา การใช้แลัะการปีระเมิน 

สุื�ออิเลัก็ทรอนกิส์ุแลัะโทรคมนาคมเพืั�อการศึกึษาในระบบโรงเรยีน การฝึ่กอบรม แลัะการศึกึษาตลัอด้ชีวิิต
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27794	 การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	(เทคโนโลย่และส่�อีสารการศึกษา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Educational	Technology	and	Communication)
	 วัตถุ่ประสงค์
 1. เพัื�อให้มีทักษะแลัะปีระสุบการณ์ด้้านการวิิจััย แลัะการค้นควิ้านวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยี 

  การศึึกษาที�เหมาะสุม

 2. เพัื�อให้สุามารถนำาผลังานวิิจััยทางด้้านเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษามาใช้ปีระโยชน์

	 คำาอีธิบายชุดวิชา
 การเลัือกปีัญหาสุำาหรับการวิิจััย การเขียนโครงการวิิจััย การเสุนอโครงการวิิจััย การวิิเคราะห์

วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้อง การเกบ็รวิบรวิมขอ้ม้ลัแลัะวิเิคราะหข์อ้มล้ั การเสุนอรายงานการวิิจัยั การวิิเคราะห์

ผลังานการวิิจััย การปีระยุกต์ผลังานการวิิจััยไปีเป็ีนปีระโยชน์ทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา เน้น

การค้นควิ้าในด้้านการพััฒนานวิัตกรรมแลัะเทคโนโลัยีการศึึกษาที�เหมาะสุม

27795	 วิทยานิพนธ์	(เทคโนโลย่และส่�อีสารการศึกษา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Educational	Technology	and	Communication)

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถเลัือกปีัญหาการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้

 2. สุามารถสุำารวิจัแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับเรื�องที�จัะทำาวิิทยานิพันธ์ได้้  

 3. สุามารถออกแบบการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้ 

 4. มีควิามร้้แลัะทักษะในการเขียนแลัะเสุนอโครงการวิิทยานิพันธ์ได้้

 5. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงปีริมาณได้้

 6. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงคุณภาพัได้้

 7. สุามารถรวิบรวิม วิิเคราะห์ นำาเสุนอข้อม้ลัสุำาหรับวิิทยานิพันธ์

 8. สุามารถนำาเสุนอแลัะสุอบปีกปี้องวิิทยานิพันธ์

 9. สุามารถเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์

 10. สุามารถเขียนรายงานการวิิจััยเพัื�อการเผยแพัร่

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเลัอืกปัีญหาการวิจิัยั การสุำารวิจัแลัะวิิเคราะหว์ิรรณกรรมที�เกี�ยวิขอ้ง การออกแบบการวิิจัยั 

การเขยีนแลัะเสุนอโครงการวิทิยานิพันธ ์การพัฒันาเครื�องมอืเพืั�อการวิิจััยสุำาหรบัวิิทยานิพันธทั์�งการวิิจััย 

เชิงปีริมาณแลัะเชิงคุณภาพั การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั การนำาเสุนอข้อม้ลัวิิทยานิพันธ์ การนำาเสุนอแลัะ 

สุอบปีกปี้องวิิทยานิพันธ์ การเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์ การเขียนรายงานการวิิจััยเพัื�อ 

การเผยแพัร่
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27796	 ประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิตเทคโนโลย่และส่�อีสารการศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Educational Technology and Communications

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้นักศึึกษามีควิามร้้แลัะปีระสุบการณ์ด้้านสุามัญทัศึน์เกี�ยวิกับการจััด้ปีระสุบการณ์ 

  วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา 

 2.  เพัื�อพััฒนาให้มีบุคลัิกภาพั มนุษยสุัมพัันธ์ ทำางานเปี็นทีม มีภาวิะผ้้นำาทางเทคโนโลัยีแลัะ 

  สุื�อสุารการศึึกษา 

 3. เพัื�อให้นักศึึกษาผลัิตสุื�อสุิ�งพัิมพั์เพัื�อการศึึกษา ผลัิตสุื�อภาพัเพัื�อการศึึกษา ผลัิตสุื�อเสุียง 

  เพัื�อการศึึกษา แลัะผลัิตสุื�อภาพัแลัะเสุียงเพัื�อการศึึกษา 

 4.  เพัื�อใหน้กัศึกึษาจัดั้ทำาโครงการหน่วิยจัดั้ตั�งองคก์ร การจัดั้การองค์กร แลัะการพัฒันาบุคลัากร 

  ทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา 

 5.  เพัื�อเพัิ�มคุณธรรมแลัะจัริยธรรมแลัะจัรรยาวิิชาชีพัที�เหมาะสุม 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา	
 สุามัญทัศึน์เกี�ยวิกับการจััด้ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

การพััฒนาบุคลัิกภาพั มนุษยสุัมพัันธ์ การทำางานเปี็นทีม ภาวิะผ้้นำา แลัะคุณธรรมสุำาหรับนักเทคโนโลัยี

แลัะสุื�อสุารการศึกึษา การผลิัตสุื�อเสุยีงเพัื�อการศึกึษา แลัะการผลิัตสุื�อภาพัแลัะเสุยีงเพืั�อการศึกึษา การจัดั้

ทำาโครงการหน่วิยงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา การจััด้ตั�งองค์กรเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา

การจััด้การองค์กรเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา แลัะการพััฒนาบุคลัากรทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุาร 

การศึึกษา 

29701	 สัมมนาหลักส้ตรและการเร่ยนการสอีนวิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar in Science Curriculum and Instruction

	 วัตถุ่ประสงค์

 1.  เพัื�อใหสุ้ามารถอธบิายเกี�ยวิกบัทฤษฎีหีลักัสุต้ร ทฤษฎีกีารเรยีนร้ ้แลัะปีจััจััยที�มผีลัตอ่การ 

  พััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ได้้

     2. เพืั�อให้สุามารถออกแบบหลัักสุ้ตรวิิทยาศึาสุตร์ระด้ับสุถานศึึกษาตามแนวิคิด้ทฤษฎีีแลัะ 

  หลัักการออกแบบหลัักสุ้ตรที�เน้นผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญแลัะพััฒนาการร้้วิิทยาศึาสุตร์ได้้

 3. เพัื�อให้สุามารถออกแบบโครงการแลัะกิจักรรมการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์เพัื�อพััฒนาผ้้เรียนได้้

 4. เพัื�อให้สุามารถกำาหนด้ตัวิแปีรการวิิจััยด้้านวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษาที�หลัากหลัายได้้

 5. เพัื�อให้สุามารถใช้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึแลัะการสุื�อสุาร เพืั�อการสืุบคน้ข้อมล้ัด้า้นวิทิยาศึาสุตร์ 

  ศึึกษาแลักเปีลัี�ยนเรียนร้้ แลัะทำางานร่วิมกับผ้้อื�นได้้

 6. เพัื�อให้สุามารถอภิปีราย นำาเสุนอเกี�ยวิกับแนวิโน้มแลัะการวิิจััยทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษาได้ ้
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	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ศึกึษาแลัะอภปิีรายปีระเด้น็เกี�ยวิกบัธรรมชาตขิองวิทิยาศึาสุตร ์หลักัสุต้ร หลักัการ แลัะแนวิทาง

การพััฒนาหลัักสุ้ตร การใช้แลัะการบริหารหลัักสุ้ตร หลัักสุ้ตรกลัุ่มสุาระวิิทยาศึาสุตร์ ทฤษฎีีการเรียนร้้

การจััด้การเรียนร้้ที�สุอด้คลั้องกับธรรมชาติของวิิทยาศึาสุตร์แลัะควิามต้องการของสุังคม ตามแนวิคิด้

วิิทยาศึาสุตร์ เทคโนโลัยีแลัะสุังคม การจััด้การเรียนร้้โด้ยใช้บริบทเปี็นฐาน การสุร้างแบบจัำาลัองเพัื�อ

อธิบายปีรากฏการณ์ธรรมชาติ การแก้ปีัญหาเปี็นฐาน นวิัตกรรมแลัะสุื�อการเรียนร้้ แลัะการวิัด้ปีระเมิน

ผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์ แนวิโน้มแลัะการวิิจััยด้้านวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

29702	 หลักการและทฤษฎี่การศึกษาเก่�ยวกับวิชาช่พคร้วิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Principles and Theories of Education for Science Teaching Profession

	 วัตถุ่ประสงค์
 1.  เพืั�อให้สุามารถอธิบายปีรัชญา แนวิคิด้ ทฤษฎีีการศึึกษา แลัะบริบททางการศึึกษา  

  ปีรัชญาเศึรษฐกิจัพัอเพัียง แลัะการจััด้การศึึกษาเพัื�อสุร้างเสุริมการพััฒนาที�ยั�งยืน

 2.  เพัื�อให้สุามารถอธิบายจัิตวิิทยาการศึึกษา จัิตวิิทยาพััฒนาการ แลัะจัิตวิิทยาแนะแนวิแลัะ 

  การให้คำาปีรึกษา

 3.  เพัื�อให้สุามารถอธิบายระบบการจัดั้การศึกึษาของไทยแลัะของต่างปีระเทศึ วิิสัุยทัศึน ์แลัะ 

  แผนการพััฒนาการศึึกษา

 4.  เพัื�อให้สุามารถอธิบายการใช้ภาษาไทยแลัะอังกฤษในวิิชาชีพัคร้ นวิัตกรรมเทคโนโลัยี 

  สุารสุนเทศึในวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

 5.  เพัื�อให้สุามารถอธิบายกฎีหมาย หลัักธรรมาภิบาลั คุณธรรม จัรรยาบรรณวิิชาชีพัคร้  

  มาตรฐานวิิชาชีพัคร้แลัะสุมรรถนะคร้วิิทยาศึาสุตร์ ควิามสุำาคัญแลัะการพััฒนาวิิชาชีพั  

  วิิถี แลัะควิามเปี็นคร้วิิทยาศึาสุตร์ การปีระกันคุณภาพัการศึึกษาแลัะการจััด้การควิามร้้

 6.  เพัื�อให้สุามารถสุะท้อนควิามคิด้ วิิถีแลัะควิามเป็ีนคร้วิิทยาศึาสุตร์ จัากสุื�อที�เผยแพัร่ใน 

  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 7.  เพัื�อใหสุ้ามารถใชภ้าษาไทยแลัะองักฤษในการสุื�อสุาร แลัะแลักเปีลัี�ยนควิามคดิ้เหน็เกี�ยวิกบั

  การทำางานในวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้พัื�นฐานทางการศึึกษา ระบบการจััด้การศึึกษา จัิตวิิทยาพัื�นฐานในวิิชาชีพัคร้ แนวิคิด้

ของปีรัชญาเศึรษฐกิจัพัอเพัียงแลัะการปีระยุกต์ใช้แนวิคิด้ปีรัชญาเศึรษฐกิจัพัอเพัียงในการจััด้การเรียนร้้ 

แนวิคิด้เกี�ยวิกับงานปีระกนัคุณภาพัการศึกึษา การจัดั้การควิามร้ ้การจััด้การคณุภาพัพััฒนาแลัะปีระเมิน

คุณภาพัการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้ สุมรรถนะพัื�นฐานในวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์ การสุื�อสุารในวิิชาชีพัคร้ 

การสุร้างแรงบันด้าลัใจัให้ผ้้เรียนเปี็นผ้้ใฝ่่ร้้ใฝ่่เรียนแลัะผ้้สุร้างนวิัตกรรม
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29703	 สารัตถ่ะวิทยวิธ่ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Foundations, Methodologies of Science Education

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้สุามารถอธิบายปีรชัญา ธรรมชาติของวิิทยาศึาสุตร์แลัะเทคโนโลัยี การจัดั้กิจักรรม 

  การเรียนร้้ การจัดั้สุื�อแลัะสุภาพัแวิด้ล้ัอม การวัิด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้ แลัะการจัดั้การ 

  เรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

 2. เพัื�อให้สุามารถเขียนแผนการจััด้การเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ที�สุ่งเสุริมการพััฒนา 

  ควิามร้้วิิทยาศึาสุตร์ ทักษะแลัะควิามสุามารถในศึตวิรรษที� 21 สุอด้คลั้องกับบริบทของ 

  ผ้้เรียน

 3. เพัื�อให้สุามารถเลัือกแลัะใช้วิิธีสุอน เทคนิคการสุอน สุื�อการสุอน เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึ 

  แลัะการสุื�อสุาร แลัะแหลั่งเรียนร้้ในท้องถิ�น ได้้สุอด้คลั้องกับวิัตถุปีระสุงค์ของการจััด้การ 

  เรียนร้้ เหมาะสุมกับบริบทแลัะผ้้เรียน

 4. เพัื�อให้สุามารถสุร้างแลัะใช้เครื�องมือในการวัิด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนการสุอนทาง 

  วิิทยาศึาสุตร์ของผ้้เรียนได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

 5. เพัื�อให้สุามารถใช้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึแลัะการสุื�อสุารเพัื�อการสืุบค้นข้อม้ลั สุื�อสุารแลัะ 

  การทำางานร่วิมกับผ้้อื�น 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ปีรชัญาวิทิยาศึาสุตร์ ธรรมชาตขิองวิิทยาศึาสุตร์ การร้วิ้ิทยาศึาสุตร์ จัติวิิทยาการเรยีนร้้ ทฤษฎีี

แลัะร้ปีแบบการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้ สุื�อ แลัะแหลั่งเรียนร้้ทางวิิทยาศึาสุตร์ แลัะการวิัด้ปีระเมินผลัการ

เรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ การออกแบบหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ หลัักการ 

แนวิคิด้ แนวิปีฏิบัติเกี�ยวิกับการจััด้ทำาแผนการจััด้การเรียนร้้ การจััด้การชั�นเรียน การจััด้สุภาพัแวิด้ลั้อม

การเรียนการสุอนในชั�นเรียนแลัะนอกชั�นเรียน

29704	 ส่�อี	นวัตกรรม	และการวัดและประเมินผลการเร่ยนร้้วิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Media, Innovation, and Measurement and Evaluation in Science Learning

	 วัตถุ่ประสงค์
 1. เพัื�อใหสุ้ามารถอธบิาย แนวิคดิ้พืั�นฐานทางด้้านสุื�อ เทคโนโลัย ีนวิตักรรม สุื�ออิเล็ักทรอนิกส์ุ 

  แลัะโทรคมนาคม สุื�อโสุตทัศึน์ แลัะการเรียนการสุอนผ่านเครือข่าย ในการจััด้การเรียน 

  การสุอนวิิทยาศึาสุตร์ การเลัือกใช้วิัสุดุ้ อุปีกรณ์ เครื�องมือ กระบวินการการใช้โปีรแกรม 

  ปีระยุกต์ เพัื�อสุร้างแลัะพััฒนานวิัตกรรมสุื�อการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ การวิิจััยที� 

  เกี�ยวิข้องกับสุื�อแลัะนวิัตกรรมการวัิด้แลัะปีระเมินคุณภาพัการจััด้การเรียนการสุอน 

  วิิทยาศึาสุตร์ระด้ับปีระเทศึแลัะสุากลั
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 2.  เพัื�อให้สุามารถออกแบบ ผลัิตแลัะใช้ชุด้การเรียน ชุด้ฝ่ึกทักษะกระบวินการ ชุด้ฝ่ึกทักษะ 

  ปีฏิบัติการทด้ลัอง ของเล่ันแลัะเกม จััด้กิจักรรมทางวิิทยาศึาสุตร์ในแลัะนอกห้องเรียน 

  ในการจััด้การเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์

 3.  เพัื�อให้สุามารถเลัือกแลัะใช้สุื�อ นวิัตกรรม วิิธีสุอนได้้สุอด้คลั้องกับวัิตถุปีระสุงค์ของการ 

  จััด้การเรียนร้้ เหมาะสุมกับบริบทแลัะผ้้เรียน จััด้เก็บ ด้้แลัรักษาแลัะซึ่่อมบำารุง สุื�อวิัสุดุ้  

  อุปีกรณ์ทางวิิทยาศึาสุตร์

 4.  เพัื�อใหสุ้ามารถสุรา้งแลัะใชเ้ครื�องมอืวิดั้แลัะปีระเมนิผลัการเรยีนร้วิ้ิทยาศึาสุตรที์�สุอด้คลัอ้ง 

  กับการปีระเมินผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์ระด้ับนานาชาติได้้

 5. เพัื�อให้สุามารถใช้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึแลัะการสุื�อสุารเพัื�อการสืุบค้นข้อม้ลั สุื�อสุารแลัะ 

  การทำางานร่วิมกับผ้้อื�น

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้พัื�นฐานเกี�ยวิกับสุื�อ เทคโนโลัยี แลัะนวิัตกรรมทางการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ 

การเลืัอกใช้วิัสุดุ้ อุปีกรณ์ เครื�องมือ กระบวินการ การใช้โปีรแกรมปีระยุกต์ เพืั�อสุร้างแลัะพััฒนา

นวิตักรรมสุื�อการเรยีนการสุอนวิทิยาศึาสุตร ์สุื�ออเิลัก็ทรอนกิสุแ์ลัะโทรคมนาคม เทคโนโลัยสีุารสุนเทศึแลัะ 

การสุื�อสุาร สุื�อโสุตทัศึน์ การเรียนการสุอนผ่านเครือข่าย ชุด้การเรียน ชุด้ฝ่ึกทางการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ 

สุื�อกิจักรรมในห้องเรียนแลัะนอกห้องเรียน การบ้รณาการสุื�อในการจััด้การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์ด้้วิยวิิธี

สุอนแบบต่างๆ การจััด้ระบบแหลั่งเรียนร้้แลัะภ้มิปีัญญาท้องถิ�น การใช้ของเลั่นแลัะเกมในการจััด้การ

เรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ การจััด้เก็บ ด้้แลัรักษาแลัะซึ่่อมบำารุง สุื�อวิัสุดุ้ อุปีกรณ์ทางวิิทยาศึาสุตร์  

การวิจิัยัที�เกี�ยวิขอ้งกบัสุื�อแลัะนวิตักรรมด้า้นการจัดั้การเรยีนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ แนวิคดิ้เกี�ยวิกบัการวัิด้

แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์ การสุร้างแลัะการใช้เครื�องมือวิัด้ควิามร้้ ทักษะกระบวินการทาง

วิิทยาศึาสุตร์ ทักษะการคิด้ขั�นสุ้ง ทักษะในศึตวิรรษที� 21 ทักษะปีฏิบัติการทางวิิทยาศึาสุตร์ เจัตคติทาง

วิิทยาศึาสุตร์ การวิัด้แลัะปีระเมินคุณภาพัการจััด้การเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ระด้ับปีระเทศึแลัะสุากลั 

29708	 การฝึึกปฏิิบัติวิชาช่พคร้วิทยาศาสตร์ระหว่างเร่ยน	 	 	 (1	หนว่ยกติ)

 Science Teacher Profession Practicum During Class  

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับบทบาทหน้าที�ของคร้ในการจััด้การเรียนการสุอนแลัะ 

  ขอบข่ายงานของสุถานศึึกษา

 2. เพัื�อให้มีทักษะในการจััด้ทำาแผนการจััด้การเรียนร้้ ออกแบบทด้สุอบ วิัด้แลัะปีระเมินผลั 

  ผ้้เรียนตามจัุด้ปีระสุงค์ที�กำาหนด้ให้ได้้
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 3. เพัื�อให้ฝ่ึกปีฏิบัติการสุอนตามแผนการจััด้การเรียนร้้ที�กำาหนด้ให้ในสุถานการณ์จัำาลัอง 

  แลัะในสุถานศึึกษาได้้

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 สัุงเกตการจััด้การเรียนร้้ในสุถานศึึกษา การจััด้ทำาแผนการจััด้การเรียนร้้ ให้ผ้้เรียนสุร้าง 

ควิามร้้ด้้วิยตนเอง การทด้ลัองสุอนในสุถานการณ์จัำาลัองแลัะในสุถานศึึกษา การวัิด้แลัะปีระเมินผลั 

การเรียนร้้ การออกแบบทด้สุอบ ข้อสุอบหรือเครื�องมือวิัด้ผลั การตรวิจัข้อสุอบ การให้คะแนน แลัะการ 

ตัด้สุินผลัการเรียน การสุอบภาคปีฏิบัติแลัะการให้คะแนน การพััฒนาควิามเปี็นคร้มืออาชีพั การพััฒนา 

บุคลัิกภาพั มนุษยสุัมพัันธ์ ศึึกษางานฝ่่ายต่างๆ ในโรงเรียน แผนงานโครงการ บริบทของสุถานศึึกษา 

ศึึกษางานเครือข่ายควิามร่วิมมือผ้้ปีกครองแลัะชุมชนของโรงเรียน การแลักเปีลัี�ยนปีระสุบการณ์ 

ฝ่ึกปีฏิบัติวิิชาชีพัระหวิ่างเรียน

29709	 การฝึึกประสบการณ์วิชาช่พคร้	1	 (6	หน่วยกิต)

 Teacher Profession Practicum I 

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อเสุริมควิามร้้แลัะปีระสุบการณ์เกี�ยวิกับหลัักสุ้ตร การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้  

  การเขียนแผนการจััด้การเรียนร้้ที�เน้นผ้้เรียนตามควิามถนัด้แลัะควิามสุนใจั มีควิามเป็ีน 

  นวิัตกรแลัะมีควิามสุุขในการเรียน 

 2.  เพัื�อสุามารถจัดั้สุภาพัแวิด้ล้ัอมการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ การบริหารจัดั้การชั�นเรยีน  

  แลัะงานในหน้าที�คร้อื�นๆ ในสุถานศึึกษาตามสุภาพัจัริงอย่างมีปีระสุิทธิภาพั

 3.  เพัื�อสุง่เสุรมิการพัฒันาตนเองใหม้บุีคลิักภาพัที�เหมาะสุม แลัะสุง่เสุรมิคุณลักัษณค์วิามเปีน็ 

  คร้วิิทยาศึาสุตร์แลัะพััฒนาทักษะการแก้ปีัญหาทางวิิชาชีพัได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั 

 4. เพืั�อสุร้างเสุริมมนุษยสุัมพัันธ์แลัะควิามสุามารถในการทำางานร่วิมกันเปี็นหม่้คณะแลัะ 

  มนุษยสุัมพัันธ์ในองค์กร สุ่งเสุริมคุณธรรมแลัะจัริยธรรมในฐานะผ้้ปีระกอบวิิชาชีพัชั�นสุ้ง

 5. เพัื�อสุร้างเสุริมควิามสุามารถด้้านการปีรับตัวิให้เข้ากับสุังคมในฐานะที�เปี็นคร้ สุร้างควิาม 

  สุัมพัันธ์ที�ด้ีกับผ้้เรียนแลัะบุคลัากรอื�นๆ ในสุถานศึึกษา แลัะการสุร้างเครือข่ายผ้้ปีกครอง 

  แลัะชุมชนในการสุ่งเสุริมการเรียนร้้ที�มีคุณภาพัของผ้้เรียน

 6. เพืั�อปีลัก้ฝั่งคณุลักัษณะด้า้นควิามรบัผดิ้ชอบตอ่หนา้ที�ที�ได้รั้บมอบหมาย การร้้จักัปีฏิบตัติน 

  ตามระเบียบข้าราชการ แลัะกฎีระเบียบของสุถานศึึกษาที�ไปีฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้

 7. เพัื�อปีลัก้ฝ่งัการมเีจัตคตทีิ�ด้ ีแลัะตระหนกัถงึคณุคา่ของวิิชาชพีัครซ้ึ่ึ�งเปีน็วิิชาชพีัชั�นสุง้แลัะ 

  ธำารงไวิ้ซึ่ึ�งสุถาบันวิิชาชีพัศึึกษาศึาสุตร์
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ควิามร้้แลัะปีระสุบการณ์เกี�ยวิกับหลัักสุ้ตร การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ การเขียนแผนการ

จััด้การเรียนร้้ที�เน้นผ้้เรียนตามควิามถนัด้แลัะควิามสุนใจั มีควิามเปี็นนวิัตกรแลัะมีควิามสุุขในการเรียน 

การวิัด้แลัะปีระเมินผลั แลัะนำาผลัไปีใช้ในการพััฒนาผ้้เรียนรายบุคคลัอย่างเป็ีนระบบ การแลักเปีลัี�ยน

เรียนร้้หรือแบ่งปีันควิามร้้ในการสุัมมนาการศึึกษา การจััด้สุภาพัแวิด้ลั้อมการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ 

การบริหารจััด้การชั�นเรียน งานในหน้าที�คร้อื�นๆ ที�นอกเหน้อจัากการจััด้การเรียนการสุอน การพััฒนา

ตนเองให้มีบุคลัิกภาพัที�เหมาะสุม การสุ่งเสุริมคุณลัักษณ์ควิามเปี็นคร้วิิทยาศึาสุตร์ การสุร้างเสุริม

มนุษยสุัมพัันธ์แลัะควิามสุามารถในการทำางานร่วิมกันเปี็นหม้่คณะแลัะมนุษยสุัมพัันธ์ในองค์กร การ 

สุ่งเสุริมคุณธรรมแลัะจัริยธรรมในฐานะผ้้ปีระกอบวิิชาชีพัชั�นสุ้ง การปีรับตัวิให้เข้ากับสุังคมในฐานะที� 

เปี็นคร้ แลัะสุร้างควิามสุัมพัันธ์ที�ด้ีกับผ้้เรียนแลัะบุคลัากรอื�นๆ ในสุถานศึึกษา ร่วิมมือกับผ้้ปีกครอง  

ในการพััฒนาแลัะแก้ปีัญหาผ้้เรียนให้มีคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์ สุร้างเครือข่ายกับผ้้ปีกครองแลัะชุมชน 

เพัื�อสุนับสุนุนการเรียนร้้ที�มีคุณภาพัของผ้้เรียน ศึึกษาแลัะเข้าถึงบริบทของชุมชน สุามารถอย่้ร่วิมกัน

บนพัื�นฐานควิามแตกต่างทางวิัฒนธรรม สุ่งเสุริม อนุรักษ์วิัฒนธรรมแลัะภ้มิปีัญญาท้องถิ�น การพััฒนา

ทกัษะการแกป้ีญัหาทางวิิชาชพีั การปีลัก้ฝ่งัคณุลักัษณด์้า้นควิามรบัผดิ้ชอบตอ่หนา้ที� การปีฏบิตัตินตาม

กฎีระเบียบขององค์กร การมีเจัตคติที�ด้ีแลัะตระหนักถึงคุณค่าของวิิชาชีพัคร้ 

29710	 การฝึึกประสบการณ์วิชาช่พคร้	2	 (6	หน่วยกิต)

 Teacher Profession Practicum II

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อเสุริมควิามร้้แลัะปีระสุบการณ์เกี�ยวิกับหลัักสุ้ตร การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้  

  การเขียนแผนการจััด้การเรียนร้้ที�เน้นผ้้เรียนตามควิามถนัด้แลัะควิามสุนใจั มีควิามเป็ีน 

  นวิัตกรแลัะมีควิามสุุขในการเรียน 

 2.  เพัื�อสุามารถจัดั้สุภาพัแวิด้ล้ัอมการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ การบริหารจัดั้การชั�นเรยีน  

  แลัะงานในหน้าที�คร้อื�นๆ ในสุถานศึึกษาตามสุภาพัจัริงอย่างมีปีระสุิทธิภาพั

 3.  เพัื�อสุง่เสุรมิการพัฒันาตนเองใหม้บีคุลิักภาพัที�เหมาะสุม แลัะสุง่เสุรมิคุณลักัษณค์วิามเปีน็ 

  คร้วิิทยาศึาสุตร์แลัะพััฒนาทักษะการแก้ปีัญหาทางวิิชาชีพัได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั 

 4. เพัื�อสุร้างเสุริมมนุษยสุัมพัันธ์แลัะควิามสุามารถในการทำางานร่วิมกันเปี็นหม่้คณะแลัะ 

  มนุษยสุัมพัันธ์ในองค์กร สุ่งเสุริมคุณธรรมแลัะจัริยธรรมในฐานะผ้้ปีระกอบวิิชาชีพัชั�นสุ้ง

 5. เพัื�อสุร้างเสุริมควิามสุามารถด้้านการปีรับตัวิให้เข้ากับสุังคมในฐานะที�เปี็นคร้ สุร้างควิาม 

  สุัมพัันธ์ที�ด้ีกับผ้้เรียนแลัะบุคลัากรอื�นๆ ในสุถานศึึกษา สุร้างเครือข่ายผ้้ปีกครองแลัะ 

  ชุมชนในการสุ่งเสุริมการเรียนร้้ที�มีคุณภาพัของผ้้เรียน
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 6.  เพัื�อปีลัก้ฝั่งคุณลักัษณะด้า้นควิามรับผดิ้ชอบตอ่หนา้ที�ที�ได้รั้บมอบหมาย การร้้จักัปีฏิบัตติน 

  ตามระเบียบข้าราชการ แลัะกฎีระเบียบของสุถานศึึกษาที�ไปีฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 

 7.  เพัื�อปีลัก้ฝ่งัการมเีจัตคตทีิ�ด้ ีแลัะตระหนกัถงึคณุคา่ของวิิชาชพีัครซ้ึ่ึ�งเปีน็วิิชาชพีัชั�นสุง้แลัะ 

  ธำารงไวิ้ซึ่ึ�งสุถาบันวิิชาชีพัศึึกษาศึาสุตร์ 

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ควิามร้้แลัะปีระสุบการณ์เกี�ยวิกับหลัักสุ้ตร การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ การเขียนแผน 

การจัดั้การเรยีนร้ที้�เนน้ผ้เ้รยีนตามควิามถนดั้แลัะควิามสุนใจั มคีวิามเปีน็นวิตักรแลัะมคีวิามสุขุในการเรยีน 

การวิัด้แลัะปีระเมินผลั แลัะนำาผลัไปีใช้ในการพััฒนาผ้้เรียนรายบุคคลัอย่างเปี็นระบบ การแลักเปีลัี�ยนเรียนร้้

หรือแบ่งปีันควิามร้้ในการสุัมมนาการศึึกษา การจััด้สุภาพัแวิด้ลั้อมการเรียนการสุอนวิิทยาศึาสุตร์ การ

บรหิารจัดั้การชั�นเรยีน งานในหนา้ที�ครอื้�นๆ ที�นอกเหนอ้จัากการจัดั้การเรยีนการสุอน การพััฒนาตนเอง

ให้มบีคุลักิภาพัที�เหมาะสุม การสุ่งเสุรมิคณุลักัษณ์ควิามเปีน็ครวิ้ิทยาศึาสุตร์ การสุรา้งเสุรมิมนษุยสุมัพันัธ์

แลัะควิามสุามารถในการทำางานรว่ิมกนัเปีน็หม้ค่ณะแลัะมนษุยสุมัพันัธ์ในองคก์ร การสุง่เสุริมคณุธรรมแลัะ

จัริยธรรมในฐานะผ้้ปีระกอบวิิชาชีพัชั�นสุ้ง การปีรับตัวิให้เข้ากับสุังคมในฐานะที�เปี็นคร้ แลัะสุร้างควิาม

สุมัพันัธ์ที�ดี้กบัผ้เ้รยีนแลัะบคุลัากรอื�นๆ ในสุถานศึกึษา รว่ิมมอืกบัผ้ป้ีกครอง ในการพััฒนาแลัะแก้ปัีญหา

ผ้้เรียนให้มีคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์ สุร้างเครือข่ายกับผ้้ปีกครองแลัะชุมชน เพัื�อสุนับสุนุนการเรียนร้้ 

ที�มีคุณภาพัของผ้้เรียน ศึึกษาแลัะเข้าถึงบริบทของชุมชน สุามารถอย้่ร่วิมกันบนพัื�นฐานควิามแตกต่าง

ทางวัิฒนธรรม สุ่งเสุริม อนุรักษ์วิัฒนธรรมแลัะภ้มิปีัญญาท้องถิ�น การพััฒนาทักษะการแก้ปีัญหาทาง

วิิชาชีพั การปีลั้กฝ่ังคุณลัักษณ์ด้้านควิามรับผิด้ชอบต่อหน้าที� การปีฏิบัติตนตามกฎีระเบียบขององค์กร 

การมีเจัตคติที�ด้ีแลัะตระหนักถึงคุณค่าของวิิชาชีพัคร้

29797	 การศึกษาค้นคว้าอีิสระ	(วิทยาศาสตร์ศึกษา)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Science	Education)

	 วัตถุ่ประสงค์

 เพัื�อใหม้ทีกัษะในการนำาแนวิคดิ้ ทฤษฎี ีแลัะวิิธกีารที�ศึกึษาจัากชดุ้วิิชาตา่งๆ มาใชใ้นการศึกึษา 

วิิเคราะห์ แลัะการวิิจััยปัีญหาทางการพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอนในหัวิข้อที�เป็ีนปีระเด็้นปัีญหาสุำาคัญ 

ต่อการพััฒนาการศึึกษาแลัะหรือหัวิข้อที�นักศึึกษาสุนใจัเปี็นพัิเศึษ

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเลืัอกปีญัหาสุำาหรบัการวิิเคราะหห์รอืวิิจััย การเขยีนโครงการวิิจััย  การเสุนอโครงการวิิจัยั  

การวิเิคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกบัเรื�องที�จัะทำาการวิิเคราะห์หรอืวิิจัยั  การเก็บรวิบรวิมแลัะวิิเคราะห์

ข้อม้ลั การเสุนอรายงานผลัการวิิเคราะห์หรือการรายงานผลัการวิิจััย



176

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

29798	 วิทยานิพนธ์	(วิทยาศาสตร์ศึกษา)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Science	Education)

 วัตถุ่ประสงค์ เพัื�อให้นักศึึกษา

 1. สุามารถเลัือกปีัญหาการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้

 2. สุามารถสุำารวิจัแลัะวิิเคราะห์วิรรณกรรมที�เกี�ยวิข้องกับเรื�องที�จัะทำาวิิทยานิพันธ์ได้้  

 3. สุามารถออกแบบการวิิจััยสุำาหรับวิิทยานิพันธ์ได้้ 

 4. มีควิามร้้แลัะทักษะในการเขียนแลัะเสุนอโครงการวิิทยานิพันธ์ได้้

 5. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงปีริมาณได้้

 6. สุามารถพััฒนาเครื�องมือวิิจััยเชิงคุณภาพัได้้

 7. สุามารถรวิบรวิม วิิเคราะห์ นำาเสุนอข้อม้ลัสุำาหรับวิิทยานิพันธ์

 8. สุามารถนำาเสุนอแลัะสุอบปีกปี้องวิิทยานิพันธ์

 9. สุามารถเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์

 10. สุามารถเขียนรายงานการวิิจััยเพัื�อการเผยแพัร่

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การเลัอืกปัีญหาการวิจิัยั การสุำารวิจัแลัะวิิเคราะหว์ิรรณกรรมที�เกี�ยวิขอ้ง การออกแบบการวิิจัยั 

การเขยีนแลัะเสุนอโครงการวิทิยานิพันธ ์การพัฒันาเครื�องมอืเพืั�อการวิิจััยสุำาหรบัวิิทยานิพันธทั์�งการวิิจััย 

เชิงปีริมาณแลัะเชิงคุณภาพั การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั การนำาเสุนอข้อม้ลัวิิทยานิพันธ์ การนำาเสุนอแลัะ

สุอบปีกปี้องวิิทยานิพันธ์ การเขียนรายงานวิิทยานิพันธ์ฉบับสุมบ้รณ์ การเขียนรายงานการวิิจััยเพืั�อ 

การเผยแพัร่

29799	 ประสบการณ์วิชาช่พมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Science Education

	 วัตถุ่ประสงค์	

 1. เพัื�อเสุรมิควิามร้เ้กี�ยวิกบัเกณฑ์ิมาตรฐานวิิชาชีพัทางการศึกึษาของคุรสุุภา แลัะกฎีหมาย 

  ที�เกี�ยวิข้องกับการศึึกษาแลัะระเบียบข้อบังคับที�จัำาเปี็นสุำาหรับคร้ จัรรยาบรรณวิิชาชีพัคร้ 

  แลัะการพััฒนาวิิชาชีพัคร้

 2. เพัื�อเสุริมควิามร้้แลัะปีระสุบการณ์เกี�ยวิกับหลัักสุ้ตร การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ แลัะ 

  การบริหารจััด้การในสุถานศึึกษาตามสุภาพัจัริง

 3. เพัื�อพััฒนาตนให้มีบุคลัิกภาพัที�เหมาะสุมแลัะมีเจัตคติที�ด้ีต่อการปีระกอบวิิชาชีพั

 4. เพัื�อสุ่งเสุริมแลัะพััฒนาภาวิะผ้้นำาทางวิิชาการแลัะวิิชาชีพั
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 5. เพัื�อสุ่งเสุริมมนุษยสุัมพัันธ์แลัะควิามสุามารถในการทำางานร่วิมกันเปี็นหม้่คณะ

 6. เพัื�อพััฒนาทักษะการแก้ปีัญหาทางวิิชาชีพั รวิมทั�งการสุ่งเสุริมคุณธรรมแลัะจัริยธรรมใน 

  ฐานะผ้้ปีระกอบวิิชาชีพัชั�นสุ้ง

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 คุณธรรม จัรยิธรรม จัรรยาบรรณวิชิาชีพัคร ้แลัะการพััฒนาวิิชาชีพัคร ้การวิิเคราะห์หลักัสุต้ร

แลัะการจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์ แลัะการพััฒนาตนเองให้มีบุคลัิกภาพัที�เหมาะสุม แลัะ 

มเีจัตคตทีิ�ด้ตีอ่วิชิาชพีัครว้ิทิยาศึาสุตร ์การสุง่เสุรมิแลัะพััฒนาภาวิะผ้น้ำาทางวิิชาการแลัะวิิชาชพีั การสุรา้ง 

ควิามก้าวิหน้าแลัะพััฒนาวิิชาชีพัคร้อย่างต่อเน้�อง การสุร้างเสุริมมนุษยสัุมพัันธ์แลัะควิามสุามารถ 

ในการทำางานรว่ิมกนัเป็ีนหม้ค่ณะ การพัฒันาทกัษะการแกปั้ีญหาทางวิิชาชพีั รวิมทั�งการสุง่เสุรมิคุณธรรม

แลัะจัริยธรรมในฐานะผ้้ปีระกอบวิิชาชีพัชั�นสุ้ง

 

ระดับัประกาศึน่ยบััตรบััณฑิิต

20505	 พ่�นฐานวิชาช่พคร้	 (6	หน่วยกิต)

 Foundation of Teaching Profession

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มคีวิามร้เ้กี�ยวิกบัปีรัชญา แนวิคดิ้ ทฤษฎีกีารศึกึษา แลัะบรบิททางการศึกึษา ปีรัชญา 

  เศึรษฐกิจัพัอเพัียงแลัะการปีระยุกต์ใช้ 

 2. เพัื�อใหม้คีวิามร้เ้กี�ยวิกบัจิัตวิิทยาพัื�นฐาน จัติวิทิยาพัฒันาการของมนษุย ์จัติวิทิยาการศึกึษา 

  สุามารถนำามาใช้จััด้การเรียนร้้แก่ผ้้เรียน

 3. เพัื�อให้สุามารถวิเิคราะห์คณุลักัษณะ พััฒนาการ แลัะธรรมชาติของผ้้เรียนในแต่ลัะช่วิงวัิย  

  สุามารถนำามาปีระยุกต์ใช้ในการเสุริมสุร้างศึักยภาพัในการเรียนร้้ของผ้้เรียน

 4. เพัื�อให้มีควิามร้เ้กี�ยวิกบัระบบการจัดั้การศึกึษาของไทยแลัะต่างปีระเทศึ นโยบายแลัะแผน 

  พััฒนาการศึึกษา แลัะการปีระกันคุณภาพัการศึึกษา

 5. เพัื�อให้สุามารถวิิเคราะห์เกี�ยวิกับการเปีลัี�ยนแปีลังทางเทคโนโลัยี สุังคม เศึรษฐกิจั แลัะ 

  สุิ�งแวิด้ล้ัอมทั�งภายในแลัะภายนอกปีระเทศึที�สุ่งผลักระทบต่อการศึึกษา แลัะสุามารถนำา 

  ไปีใช้ในการจััด้การเรียนการสุอน 

 6. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับหน้าที� ภาระงาน วิิถีชีวิิตคร้ ควิามเปี็นคร้ แลัะการ 

  จััด้การควิามร้้เกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้
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 7. เพัื�อให้สุามารถใช้ภาษาไทยแลัะภาษาต่างปีระเทศึในการสุื�อสุารได้้อย่างถ้กต้องแลัะ 

  สุร้างสุรรค์ เพัื�อสุร้างควิามร่วิมมือในการพััฒนาวิิชาชีพัคร้ 

 8. เพัื�อให้สุามารถใช้เทคโนโลัยีสุารสุนเทศึเพัื�อการสุื�อสุาร

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 แนวิคิด้ ปีรัชญา ทฤษฎีีการศึึกษา แนวิคิด้ของปีรัชญาเศึรษฐกิจัพัอเพัียงทฤษฎีีการศึึกษา 

การเปีลัี�ยนแปีลังบริบทของโลัก สุังคม เศึรษฐกิจั เทคโนโลัยี แลัะสุิ�งแวิด้ลั้อม ทั�งภายในแลัะภายนอก

ปีระเทศึที�สุง่ผลักระทบต่อการศึกึษาแลัะผ้้เรยีนทั�งในปีจััจับุนัแลัะแนวิโนม้ในอนาคต การปีระยกุต์ใชแ้นวิคดิ้

เศึรษฐกิจัพัอเพัยีงในการจัดั้การเรยีนร้้ให้กบัผ้เ้รยีน แนวิโนม้การจััด้การศึกึษาของไทย นโยบายแลัะแผน

พัฒันาการศึกึษา หลักัการ แนวิคดิ้ แนวิปีฏบิตัเิกี�ยวิกบัการจััด้การคณุภาพัการศึกึษา การปีระกนัคุณภาพั

การศึกึษา จัติวิทิยาพัื�นฐาน จัติวิทิยาพัฒันาการ จัติวิทิยาการศึกึษา ควิามสุำาคญัของวิชิาชีพัคร ้พัฒันาการ

วิิชาชีพัคร้ บทบาทหน้าที� ภาระงาน วิิถีชีวิิตคร้ ควิามเปี็นคร้ แลัะการจััด้การควิามร้้เกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้ 

สุมรรถนะด้า้นการใช้ภาษาไทยแลัะภาษาต่างปีระเทศึเพืั�อการสุื�อสุารแลัะสุรา้งควิามร่วิมมือในการพััฒนา

วิิชาชีพั การใช้เทคโนโลัยีเพัื�อการสุื�อสุาร

20506	 การพัฒนาหลักส้ตรและส่�อีการเร่ยนการสอีน			 (6	หน่วยกิต)	

 Curriculum Development and Instructional Media

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้เกี�ยวิกับควิามหมาย ควิามสุำาคัญ ปีระเภทของหลัักสุ้ตร แลัะร้ปีแบบของ 

  การพััฒนาหลัักสุ้ตร 

 2. เพัื�อให้มีควิามร้้เกี�ยวิกับหลัักการแลัะแนวิคิด้ในการพััฒนาหลัักสุ้ตร การวิิเคราะห์แลัะ 

  ออกแบบหลัักสุ้ตร การปีระเมินแลั้วินำาผลัไปีใช้ในการพััฒนาหลัักสุ้ตรสุถานศึึกษา แลัะ 

  หลัักสุ้ตรการศึึกษาขั�นพัื�นฐาน 

 3. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการนำาหลัักสุ้ตรไปีใช้ การปีระเมินหลัักสุ้ตร

 4. เพืั�อวิิเคราะห์แลัะออกแบบหลัักสุ้ตรที�สัุมพัันธ์กับสุภาพัปัีญหา ควิามต้องการแลัะควิาม 

  เปีลีั�ยนแปีลังของสัุงคม

 5. เพืั�อให้สุามารถจััด้ทำาโครงการวิิชาการ กิจักรรมพััฒนาผ้้เรียน แนะแนวิแลัะบริการ 

  ช่วิยเหลัือนักเรียน

 6. เพัื�อให้มีควิามร้้ ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการใช้สุื�อ การผลัิตแลัะการพััฒนาสุื�อดิ้จิัทัลัแลัะ 

  เทคโนโลัยีการศึึกษา

 7. เพืั�อให้สุามารถใช้สืุ�อ ผลิัตแลัะพััฒนาสืุ�อดิ้จิัทัลัแลัะเทคโนโลัยีการศึึกษาเพืั�อปีระยุกต์ใช้ 

  จััด้การเรียนการสุอนแลัะการทำางานรวิมทั�งใช้ในการเรียนร้้ของผ้้เรียน
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 8. เพืั�อใหม้คีวิามร้้เกี�ยวิกบัการสุรา้งแลัะพัฒันานวิตักรรมการศึกึษาเพัื�อพัฒันาการจัดั้การเรยีน 

  การสุอน

 9. เพืั�อให้สุามารถสุร้างแลัะพััฒนานวิัตกรรมการศึึกษาเพัื�อพััฒนาการจััด้การเรียนการสุอน 

  ตามระด้ับการศึึกษา แลัะกลัุ่มสุาระการเรียนร้้ได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 ควิามหมาย ควิามสุำาคัญ ปีระเภทของหลัักสุ้ตร ร้ปีแบบของการพััฒนาหลัักสุ้ตร หลัักการ

แลัะแนวิคิด้ในการจััด้ทำาหลัักสุ้ตร การวิิเคราะห์หลัักสุ้ตร การกำาหนด้จัุด้ปีระสุงค์การเรียนร้้ที�ตอบสุนอง

ควิามต้องการของหลัักสุ้ตรแลัะสุอด้คลั้องกับพััฒนาการตามวิัยแลัะควิามสุนใจัของผ้้เรียนรวิมทั�ง 

การออกแบบหลักัสุต้รที�สุมัพันัธก์บัสุภาพัปัีญหาแลัะการเปีลัี�ยนแปีลัง การนำาหลักัสุต้รไปีใช้ การปีระเมนิ

หลัักสุ้ตรโด้ยการนำาผลัการปีระเมินไปีใช้ในการปีรับปีรุงหลัักสุ้ตรในระด้ับหลัักสุ้ตรสุถานศึึกษาแลัะ

หลัักสุ้ตรการศึึกษาขั�นพัื�นฐาน หลัักสุ้ตรสุำาหรับกลัุ่มผ้้เรียนเฉพัาะ การพััฒนาโครงการวิิชาการแลัะ

กจิักรรมพัฒันาผ้้เรยีน จัติวิทิยาให้คำาปีรึกษา การวิิเคราะห์แลัะพััฒนาผ้้เรยีนตามศัึกยภาพั การวิิเคราะห์

ผ้้เรียนปีกติแลัะผ้้เรียนที�มีควิามต้องการจัำาเปี็นพิัเศึษ คัด้กรอง แลัะให้การแนะแนวิแลัะบริการควิาม 

ช่วิยเหลัือผ้้เรียนตามควิามเหมาะสุม รวิมทั�งวิิเคราะห์ปีระวิัติ ควิามสุนใจั ควิามถนัด้ แลัะปีัญหาของผ้้เรียน

เพัื�อสุร้างสุัมพัันธภาพัแลัะวิางแผนการให้ควิามช่วิยเหลัือ สุามารถใช้สุื�อ ผลัิตแลัะพััฒนาสุื�อด้ิจิัทัลั 

แลัะเทคโนโลัยีการศึึกษาเพัื�อปีระยุกต์ใช้จััด้การเรียนการสุอนแลัะการทำางาน รวิมทั�งสุามารถร้้เท่าทันใน

การใช้สุื�อแลัะเทคโนโลัยีดิ้จัิทัลัเพัื�อการเรียนร้้ของผ้้เรียนรวิมทั�งสุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนนำาไปีใช้ในการเรียนร้้

อย่างปีลัอด้ภัยแลัะสุามารถสุร้างแลัะพััฒนานวิัตกรรมการศึึกษาเพืั�อพััฒนาการจััด้การเรียนการสุอน 

ตามระด้ับการศึึกษาแลัะกลัุ่มสุาระการเรียนร้้ได้้อย่างมีปีระสุิทธิภาพั

20507	 วิทยาการการจัดการเร่ยนร้้		 (6	หน่วยกิต)	

 Learning Management Science

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพืั�อให้มีควิามร้ค้วิามเข้าใจัเกี�ยวิกับจิัตวิิทยาการเรียนร้ ้ ทฤษฎีีการเรียนร้ ้ ทฤษฎีีการสุอน  

  ระบบการเรียนการสุอน การจััด้การเรียนร้้แบบต่างๆ แลัะการจััด้การเรียนร้้เพืั�อสุนอง 

  ควิามแตกต่างระหวิ่างบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวิัย เพัื�อให้ผ้้เรียนบรรลัุเปี้าหมายของ 

  การเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลั แลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง

 2. เพืั�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน วิิธีสุอน แลัะเทคนิค 

  การสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์

 3. เพัื�อให้สุามารถออกแบบการเรียนร้้แลัะจััด้ทำาแผนการเรียนร้้ที�ยึด้ผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญ  

  ที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 4. เพัื�อให้มีทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้

 5. เพัื�อให้สุามารถผลัิตแลัะเลัือกใช้สุื�อการเรียนร้้ แลัะนวิัตกรรมเพืั�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ได้ ้

  เหมาะสุมกับบทเรียน

 6. เพัื�อให้สุามารถวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้แลัะสุามารถนำาผลัการปีระเมินไปีพััฒนา 

  การเรียนการสุอน

 7. เพัื�อให้สุามารถแนะนำาช่วิยเหลัือผ้้เรียนแลัะบริหารจััด้การชั�นเรียน

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 จิัตวิิทยาการเรียนการสุอน ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน ระบบการเรียนการสุอน  

การเรียนแบบเรียนรวิม แลัะรอบร้้ด้้านเน้�อหาแลัะวิิธีการสุอนแบบต่างๆ การเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน  

วิิธีสุอน แลัะเทคนิคการสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์ของสัุงคมแลัะวิัฒนธรรมท้องถิ�น 

การจัดั้การเรียนร้้ เพัื�อสุนองควิามแตกต่างระหว่ิางบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวัิยเพืั�อให้ผ้เ้รียนบรรลุัเป้ีาหมาย

สุ้งสุุด้ของการเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลัแลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง การออกแบบการเรียนร้้ แลัะ 

การจััด้ทำาแผนการจััด้การเรียนร้้ที�ยึด้ผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญ ทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้ที� 

สุง่เสุรมิใหผ้้เ้รยีนเกดิ้ทกัษะในศึตวิรรษที� 21 โด้ยออกแบบเน้�อหาแลัะวิิธกีารจัดั้การเรยีนร้ ้ให้ผ้เ้รยีนเขา้ใจั

เน้�อหาวิิชาเชิงลัึกแลัะบ้รณาการโด้ยใช้บริบทเป็ีนฐาน ด้้วิยกลัยุทธวิิธีสุอนที�หลัากหลัายเหมาะสุมกับ

เน้�อหาวิิชาที�สุอน รวิมถึงสุ่งเสุริมทักษะการคิด้ขั�นสุ้ง การคิด้แก้ปีัญหา การคิด้แบบผ้้ปีระกอบการแลัะ

การสุร้างสุรรค์นวิัตกรรมของผ้้เรียน ใช้กลัยุทธ์การสุอนแลัะกิจักรรมที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนสุร้างแรง 

บันด้าลัใจัเกิด้พัลัังเรียนร้้ตลัอด้ชีวิิต การใช้แลัะผลัิตสุื�อการเรียนร้้แลัะนวิัตกรรมเพืั�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ 

การพััฒนาศึ้นย์การเรียนร้้ในสุถานศึึกษา การปีฏิบัติการสุอนตามแผนการจััด้การเรียนร้้ การวัิด้แลัะ

ปีระเมินผลัการเรียนร้้ การนำาผลัการปีระเมินมาจััด้จัำาแนกระดั้บควิามร้้ของผ้้เรียนแลัะพััฒนาการเรียน

การสุอน การแนะนำาช่วิยเหลัือผ้้เรียนแลัะการบริหารจััด้การชั�นเรียน

20508	 การประเมินและวิจัยเพ่�อีพัฒนาการเร่ยนการสอีน	 (6	หน่วยกิต)	

 Evaluation and Research for Instruction Development

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อใหม้คีวิามร้ ้ควิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัแนวิคดิ้ แลัะหลักัการสุำาคญัของการวิดั้แลัะปีระเมนิผลั 

  ทางการศึึกษา

 2. เพัื�อใหสุ้ามารถสุรา้งแลัะใชเ้ครื�องมอืวิดั้ผลัแลัะปีระเมนิผลัควิามร้ ้ควิามคดิ้ด้า้นทกัษะแลัะ 

  กระบวินการพััฒนาการของผ้้เรียนตามระดั้บการศึึกษา กลัุ่มสุาระการเรียนร้้ แลัะด้้าน 

  คุณลัักษณะอันพัึงปีระสุงค์
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

 3. เพัื�อให้สุามารถปีระเมินผลัภาคปีฏิบัติ ปีระเมินตามสุภาพัจัริงแลัะปีระเมินจัากแฟ้ัม 

  สุะสุมงาน

 4. เพัื�อให้สุามารถนำาผลัการปีระเมินไปีใช้ปีรับปีรุงหลัักสุ้ตรการสุอนแลัะการเรียนร้้

 5. เพืั�อใหม้คีวิามร้ ้ควิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัแนวิคดิ้ แลัะหลักัการสุำาคญัของการวิิจััยทางการศึึกษา

 6. เพัื�อให้สุามารถทำาวิิจััยเพัื�อพััฒนาการเรียนการสุอน

 7. เพัื�อให้สุามารถกำาหนด้ปีัญหาวิิจััยแลัะรายลัะเอียด้ของปีัญหาวิิจััย

 8. เพัื�อให้สุามารถออกแบบการวิิจััยการเรียนการสุอน

 9. เพัื�อให้สุามารถวิิเคราะห์ข้อม้ลัให้สุอด้คลั้องกับปีัญหาวิิจััย

          10. เพัื�อให้สุามารถนำาผลัการวิิจััยไปีใช้พััฒนาการเรียนการสุอน

	 คำาอีธิบายชุดวิชา	

 แนวิคิด้ หลักัการ แลัะวิธีิการวัิด้แลัะปีระเมินผลัทางการศึกึษา การสุร้างแลัะใช้เครื�องมือวิดั้ผลั

แลัะปีระเมินผลัทั�งรายบุคคลัแลัะรายกลัุม่ ด้า้นควิามร้แ้ลัะควิามคดิ้ ด้า้นทักษะแลัะกระบวินการ แลัะด้า้น

คุณลัักษณะอันพัึงปีระสุงค์ การปีระเมินภาคปีฏิบัติ การปีระเมินตามสุภาพัจัริงแลัะการปีระเมินโด้ยใช้

แฟั้มสุะสุมงาน การปีระเมินเพัื�อการเรียนร้้ การปีระเมินขณะเรียนร้้ การเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั วิิเคราะห์

ข้อม้ลั สุรุปีผลัการปีระเมิน เพัื�อตัด้สุินผลัการเรียนร้้แลัะการรายงานผลัการเรียนร้้ที�มีรายลัะเอียด้ของ 

ข้อบกพัร่อง การใช้ผลัการปีระเมินเพัื�อพััฒนาแลัะปีรับปีรุงหลัักสุ้ตรการสุอนแลัะการเรียนร้้ของผ้้เรียน

แจัง้ใหผ้้เ้กี�ยวิขอ้งทราบแลัะตดิ้ตามรว่ิมมอืกนัพััฒนาการเรยีนร้ข้องผ้เ้รยีนเปีน็ระยะ ตลัอด้จันการปีระเมนิ

โครงการแลัะกจิักรรมที�จัดั้ให้แก่ผ้เ้รียน ควิามร้พื้ั�นฐานเกี�ยวิกับการวิิจััยการเรียนการสุอน การกำาหนด้ปัีญหาวิิจััย 

การค้นคว้ิาวิรรณกรรม การออกแบบการวิจัิัยแลัะเขียนโครงการวิิจััย เครื�องมือวิิจััยแลัะเก็บรวิบรวิมข้อม้ลั 

สุถิติพัรรณนา สุถิติพัาราเมตริก สุถิตินันพัาราเมตริก การวิิจััยในชั�นเรียนแลัะการใช้กระบวินการ 

วิิจััยเพัื�อแก้ปีัญหา พััฒนาการเรียนการสุอนแลัะพััฒนาผ้้เรียน

20509	 ความเป็นคร้		 (6	หน่วยกิต)	

 Teachership

	 วัตถุ่ประสงค์
 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับสุภาพังานคร้ การปีลั้กฝ่ังแลัะปีฏิบัติงานด้้วิย 
  จิัตวิิญญาณควิามเป็ีนคร้ คุณลัักษณะ จัรรยาบรรณแลัะมาตรฐานวิิชาชีพัคร้ รวิมทั�ง 
  กฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับคร้แลัะวิิชาชีพัคร้
 2. เพืั�อให้มีควิามร้้เกี�ยวิกับคุณลัักษณะของคร้ที�ดี้ การบริหารจััด้การ การจััด้การชั�นเรียน  
  มนุษยสุัมพัันธ์ในองค์กร มีภาวิะผ้้นำา ทักษะทางสุังคม การสุื�อสุารแลัะวิัฒนธรรมองค์กร  
  การจััด้การควิามร้้ เพัื�อเปี็นแนวิทางในการพััฒนาวิิชาชีพัคร้
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 3. เพัื�อให้สุามารถนำาควิามร้้ทางวิิชาชีพัคร้มาปีระยุกต์ใช้ในการปีฏิบัติการจััด้การเรียนร้้ 
  เกี�ยวิกบัการวิางแผนการด้ำาเนนิงานแลัะแก้ปีญัหาในการจัดั้การเรยีนการสุอน รอบร้เ้น้�อหา  
  รอบร้้ในเรื�องราวิที�เกี�ยวิข้องกับการจััด้การศึึกษา
 4. เพืั�อให้มีควิามสุามารถในการคิด้อย่างเปี็นระบบ คิด้วิิเคราะห์ สุังเคราะห์ มีทักษะ 
  การค้นควิ้าหาควิามร้้ การวิางแผนการด้ำาเนินการ การแก้ไขปีัญหาผ้้เรียน การเปี็นบุคคลั 
  แห่งการเรียนร้้ รอบร้้ในเน้�อหาวิิชาแลัะกลัยุทธ์การสุอน เพัื�อให้ผ้้เรียนสุร้างสุรรค์วิิธีใหม่ได้้
 5. เพัื�อให้สุามารถปีระยุกต์ใช้ควิามร้้ทางการบริหารจััด้การ มนุษยสุัมพัันธ์ การทำางานเปี็นทีม 
  ในการจััด้การเรียนการสุอน
 6. เพัื�อให้มีคุณลักัษณะควิามเป็ีนคร ้ตระหนักในคุณธรรมจัริยธรรม จัรรยาบรรณของวิิชาชีพั 
  คร้ หลัักธรรมาภิบาลั ควิามซึ่ื�อสุัตย์สุุจัริต จัิตสุำานึกสุาธารณะแลัะเสุียสุลัะให้สุังคม
 7. ปีฏิบัติตนเปี็นแบบอย่างคร้ที�ด้ี การเปี็นผ้้นำาทางวิิชาการแลัะพััฒนาวิิชาชีพัคร้ ใช้ภาวิะ 
  ผ้้นำาผลัักด้ันการเปีลัี�ยนแปีลังการจััด้การเรียนร้้แลัะการพััฒนาวิิชาชีพั มีวุิฒิภาวิะทาง 
  อารมณ์ มีเหตุผลัแลัะมีควิามยุติธรรม
 8. สุร้างชุมชนการเรียนร้้เชิงวิชิาชีพั ใช้การร่วิมมืออย่างสุรา้งสุรรค์แลัะเคารพัควิามแตกต่าง 
  ทางวิัฒนธรรม

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 สุภาพังานคร้ การปีลั้กฝ่ังแลัะปีฏิบัติงานด้้วิยจัิตวิิญญาณควิามเปี็นคร้ การพััฒนาเจัตคติที�ด้ี

ต่อวิิชาชีพัคร้ การพััฒนาบุคลัิกภาพัแลัะคุณลัักษณะของคร้ที�ด้ี ปีระพัฤติตนเปี็นแบบอย่าง มีภาวิะผ้้นำา 

ใช้ภาวิะผ้้นำาผลัักดั้นการเปีลัี�ยนแปีลังการจััด้การเรียนร้้แลัะการพััฒนาวิิชาชีพั มีวิุฒิภาวิะทางอารมณ์ 

มเีหตผุลัแลัะมีควิามยตุธิรรม มมีนษุยสุมัพันัธ ์การบริหารจัดั้การ การทำางานรว่ิมกบัผ้อื้�น ทกัษะทางสุงัคม

วิัฒนธรรมองค์การ การสุื�อสุารภายในองค์การ การเสุริมสุร้างควิามตระหนักในคุณธรรม จัริยธรรม  

จัรรยาบรรณวิิชาชีพัคร้ หลัักธรรมาภิบาลั ควิามซึ่ื�อสุัตย์สุุจัริต จัิตสุำานึกสุาธารณะแลัะเสุียสุลัะให้สุังคม 

เกณฑิ์มาตรฐานวิิชาชีพัคร้แลัะกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับคร้แลัะวิิชาชีพัคร้ การคิด้อย่างเปี็นระบบ การคิด้

เชิงวิิเคราะห์ สุังเคราะห์ การวิางแผนการด้ำาเนินงาน การแก้ปีัญหาเกี�ยวิกับผ้้เรียน การจััด้การควิามร้้

เกี�ยวิกับวิิชาชีพัคร้ ทักษะการค้นควิ้าหาควิามร้้ การเปี็นบุคคลัแห่งการเรียนร้้ รอบร้้เน้�อหา รอบร้้ในเรื�องราวิ 

ที�เกี�ยวิข้องกับการจััด้การศึึกษา การเปี็นผ้้นำาทางวิิชาการ สุร้างชุมชนการเรียนร้้เชิงวิิชาชีพั ใช้การร่วิมมือ 

อย่างสุร้างสุรรค์แลัะเคารพัควิามแตกต่างทางวัิฒนธรรม แลัะการพััฒนาวิิชาชีพัคร้ รวิมทั�งสุามารถ

ปีระยุกต์ใช้ควิามร้้ทางวิิชาชีพัคร้แลัะการบริหารจััด้การในการพััฒนาทักษะแลัะสุมรรถนะการจััด้การ 

เรียนร้้ที�สุอด้คลั้องกับสุังคมแลัะผ้้เรียน
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20510	 วิทยาการการจัดการเร่ยนร้้ในระดับปฐมวัย	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Learning Management in Early Childhood Education

 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับจัิตวิิทยาการเรียนร้้ ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน  

  ระบบการเรียนการสุอน การจััด้การเรียนร้้ แบบต่างๆ แลัะการจััด้การเรียนร้้เพัื�อสุนอง 

  ควิามแตกต่างระหวิ่างบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวิัย

 2. เพัื�อใหมี้ควิามร้ ้ควิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัการเลัอืกใชร้ป้ีแบบการสุอน วิิธกีารสุอน แลัะเทคนคิ 

  การสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์แลัะธรรมชาติของการจััด้การศึึกษา 

  ปีฐมวิัย

 3. เพืั�อใหสุ้ามารถออกแบบการเรียนร้ ้แลัะจััด้ทำาแผนการจัดั้การเรียนร้ที้�ยดึ้ผ้้เรยีนเปีน็สุำาคญั 

  ที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21

 4. เพัื�อให้มีทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้สุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย

 5. เพัื�อให้สุามารถผลัิตแลัะเลัือกใช้สุื�อการเรียนร้้ แลัะนวิัตกรรมเพืั�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ได้ ้

  เหมาะสุมกับสุาระการเรียนร้้ในระด้ับปีฐมวิัย

 6. เพัื�อให้สุามารถวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้ แลัะสุามารถนำาผลัการปีระเมินไปีพััฒนา 

  การจััด้ปีระสุบการณ์เรียนร้้ในระด้ับปีฐมวิัย

 7. เพัื�อให้สุามารถแนะนำาผ้้เรยีนแลัะบรหิารจััด้การชั�นเรยีนในระดั้บปีฐมวัิยได้อ้ย่างเหมาะสุม

 คำาอีธิบายชุดวิชา

 จิัตวิิทยาการเรียนการสุอน ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน ระบบการเรียนการสุอน  

การเรียนแบบเรียนรวิม แลัะรอบร้้ด้้านเน้�อหาแลัะวิิธีการสุอนแบบต่างๆ การเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน  

วิิธีสุอน แลัะเทคนิคการสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์แลัะธรรมชาติของการจััด้การ 

การศึกึษาปีฐมวิยั  การจัดั้การเรยีนร้เ้พัื�อสุนองควิามแตกตา่งระหวิา่งบคุคลัแลัะเหมาะสุมกบัวิยัเพัื�อใหผ้้เ้รยีน

บรรลัุเปี้าหมายสุ้งสุุด้ของการเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลั แลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง การออกแบบ 

การเรยีนร้ ้แลัะการจัดั้ทำาแผนการจัดั้การเรยีนร้ที้�เนน้ผ้้เรยีนเปีน็สุำาคัญ ทกัษะที�จัำาเปีน็ในการจััด้กจิักรรม

การเรียนร้้ที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21 โด้ยออกแบบเน้�อหาแลัะกระบวินการจััด้การเรียนร้ ้

เพัื�อให้ผ้้เรียนเข้าใจัเน้�อหาเชิงลัึก แลัะบ้รณาการโด้ยใช้บริบทเปี็นฐาน ด้้วิยวิิธีการสุอนที�หลัากหลัายเหมาะสุม 

กับเด้็กปีฐมวัิยรวิมถึงสุ่งเสุริมทักษะการคิด้ขั�นสุ้ง การผลิัตแลัะการใช้สุื�อการเรียนร้้แลัะนวิัตกรรมเพัื�อ 

สุ่งเสุริมการเรียนร้้สุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย การปีฏิบัติการสุอนตามแผนการจััด้การเรียนร้้ การวิัด้แลัะปีระเมินผลั 

พัฒันาการเด้ก็ปีฐมวิยั การนำาผลัการปีระเมนิมาพััฒนาการจัดั้ปีระสุบการณเ์รยีนร้ ้การแนะนำาชว่ิยเหลัอื

ผ้้เรียนแลัะการบริหารจััด้การชั�นเรียนในระด้ับปีฐมวิัย
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20511	 วิทยาการการจัดการเร่ยนร้้	กลุ่มสาระการเร่ยนร้้ภาษาไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Learning Management in the Learning Area of Thai Language

 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับจัิตวิิทยาการเรียนร้้ ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน  

  ระบบการเรียนการสุอน การจััด้การเรียนร้้แบบต่างๆ แลัะการจััด้การเรียนร้้เพืั�อสุนอง 

  ควิามแตกต่างระหวิ่างบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวิัย

 2. เพัื�อใหมี้ควิามร้ ้ควิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัการเลัอืกใชร้ป้ีแบบการสุอน วิิธกีารสุอน แลัะเทคนคิ 

  การสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์แลัะธรรมชาติของวิิชาภาษาไทย

 3. เพัื�อให้สุามารถออกแบบการเรียนร้้ แลัะจััด้ทำาแผนการจััด้การเรียนร้้ที�ยึด้ผ้้เรียนเปี็น 

  สุำาคัญที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21

 4. เพัื�อให้มีทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้ กลัุ่มสุาระวิิชาภาษาไทย

 5. เพัื�อให้สุามารถผลัิตแลัะเลัือกใช้สุื�อการเรียนร้้ แลัะนวิัตกรรมเพัื�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ 

  ได้้เหมาะสุมกับเน้�อหากลัุ่มสุาระวิิชาภาษาไทย

 6. เพัื�อให้สุามารถวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้ แลัะสุามารถนำาผลัการปีระเมินไปีพััฒนา 

  การเรียนการสุอน กลัุ่มสุาระวิิชาภาษาไทย

 7. เพัื�อให้สุามารถแนะนำาผ้้เรียนแลัะบริหารจััด้การชั�นเรียนในกลัุ่มสุาระวิิชาภาษาไทย 

  ได้้อย่างเหมาะสุม

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 จัิตวิิทยาการเรียนการสุอน ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน ระบบการเรียนการสุอน  

การเรียนแบบเรียนรวิม แลัะรอบร้้ด้้านเน้�อหาแลัะวิิธีการสุอนแบบต่างๆ การเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน  

วิิธีสุอน แลัะเทคนิคการสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์แลัะธรรมชาติของวิิชาภาษาไทย 

การจัดั้การเรยีนร้ ้เพัื�อสุนองควิามแตกตา่งระหวิา่งบคุคลัแลัะเหมาะสุมกบัวิยัเพัื�อใหผ้้เ้รยีนบรรลัเุปีา้หมาย

สุ้งสุุด้ของการเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลัแลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง การออกแบบการเรียนร้้ แลัะการ

จัดั้ทำาแผนการจัดั้การเรียนร้ที้�เน้นผ้เ้รยีนเปีน็สุำาคัญ ทกัษะที�จัำาเปีน็ในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้ที้�สุ่งเสุรมิ

ให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21 โด้ยออกแบบเน้�อหาแลัะกระบวินการจััด้การเรียนร้้แบบบ้รณาการ

โด้ยใชบ้ริบทเปีน็ฐาน เพัื�อให้ผ้เ้รยีนเขา้ใจัเน้�อหาสุาระ พััฒนาทกัษะ เจัตคตแิลัะคณุลักัษณะที�พึังปีระสุงค์ 

ด้้วิยวิิธีการสุอนที�หลัากหลัายเพัื�อสุ่งเสุริมทักษะการคิด้ขั�นสุ้ง การผลิัตแลัะการใช้สุื�อการเรียนร้้แลัะ

นวิัตกรรมเพัื�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้วิิชาภาษาไทย การปีฏิบัติการสุอนตามแผนการจััด้การเรียนร้้ การวิัด้

แลัะปีระเมนิผลัทางภาษา การนำาผลัการปีระเมินมาพััฒนาการเรียนการสุอน การแนะนำาชว่ิยเหลัอืผ้้เรยีน

แลัะการบริหารจััด้การชั�นเรียนวิิชาภาษาไทย
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20512	 วิทยาการการจัดการเร่ยนร้้	กลุ่มสาระการเร่ยนร้้ภาษาต่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

	 (ภาษาอีังกฤษ)	

	 Learning	Management	in	the	Learning	Area	of	Foreign	Languages	(English)		 	

 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับจัิตวิิทยาการเรียนร้้ ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน  

  ระบบการเรียนการสุอน การจััด้การเรียนร้้แบบต่างๆ แลัะการจััด้การเรียนร้้เพืั�อสุนอง 

  ควิามแตกต่างระหวิ่างบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวิัย

 2. เพัื�อใหมี้ควิามร้ ้ควิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัการเลัอืกใชร้ป้ีแบบการสุอน วิิธกีารสุอน แลัะเทคนคิ 

  การสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์แลัะธรรมชาติของวิิชาภาษาอังกฤษ

 3. เพัื�อให้สุามารถออกแบบการเรียนร้้ แลัะจััด้ทำาแผนการจััด้การเรียนร้้ที�ยึด้ผ้้เรียนเปี็น 

  สุำาคัญ ที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21

 4. เพัื�อให้มีทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้วิิชาภาษาอังกฤษ

 5. เพัื�อให้สุามารถผลัิตแลัะเลัือกใช้สุื�อการเรียนร้้ แลัะนวิัตกรรมเพืั�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ได้ ้

  เหมาะสุมกับเน้�อหาวิิชาภาษาอังกฤษ

 6. เพัื�อให้สุามารถวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้ แลัะสุามารถนำาผลัการปีระเมินไปีพััฒนา 

  การเรียนการสุอนวิิชาภาษาอังกฤษ

 7. เพัื�อให้สุามารถแนะนำาผ้้เรียนแลัะบริหารจััด้การชั�นเรียนในวิิชาภาษาอังกฤษได้้อย่าง 

  เหมาะสุม

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 จิัตวิิทยาการเรียนการสุอน ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน ระบบการเรียนการสุอน  

การเรียนแบบเรียนรวิม แลัะรอบร้้ด้้านเน้�อหาแลัะวิิธีการสุอนแบบต่างๆ การเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน  

วิธีิสุอน แลัะเทคนคิการสุอนที�หลัากหลัายใหเ้หมาะสุมกบัสุถานการณแ์ลัะธรรมชาตขิองวิิชาภาษาองักฤษ 

การจัดั้การเรียนร้เ้พัื�อสุนองควิามแตกตา่งระหวิา่งบคุคลัแลัะเหมาะสุมกบัวัิยเพืั�อใหผ้้เ้รยีนบรรลุัเปีา้หมาย

สุ้งสุุด้ของการเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลั แลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง การออกแบบการเรียนร้้ แลัะ 

การจััด้ทำาแผนการจััด้การเรียนร้้ที�ยึด้ผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญ ทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้ที� 

สุง่เสุรมิใหผ้้้เรยีนเกดิ้ทกัษะในศึตวิรรษที� 21 โด้ยออกแบบเน้�อหาแลัะวิิธกีารจััด้การเรยีนร้ใ้หผ้้เ้รยีนเขา้ใจั

เน้�อหาวิิชาเชิงลัึกแลัะบ้รณาการโด้ยใช้บริบทเป็ีนฐาน ด้้วิยกลัยุทธ์วิิธีสุอนที�หลัากหลัายเหมาะสุมกับ 

เน้�อหาวิิชาภาษาอังกฤษ รวิมถึงสุ่งเสุริมทักษะการคิด้ขั�นสุ้ง การผลิัตแลัะการใช้สุื�อการเรียนร้้แลัะ

นวิัตกรรมเพัื�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้วิิชาภาษาอังกฤษ การปีฏิบัติการสุอนตามแผนการจััด้การเรียนร้้  
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การวิัด้แลัะปีระเมินผลัทางภาษาอังกฤษ การนำาผลัการปีระเมินมาพััฒนาการเรียนการสุอน การแนะนำา

ช่วิยเหลัือผ้้เรียนแลัะการบริหารจััด้การชั�นเรียนวิิชาภาษาอังกฤษ

20513	 วิทยาการการจัดการเร่ยนร้้	กลุ่มสาระการเร่ยนร้้สังคมศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

	 ศาสนา	และวัฒนธรรม	

 Learning Management in the Learning Area of Social Studies, Religion 

 and Culture

 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับจัิตวิิทยาการเรียนร้้ ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน  

  ระบบการเรียนการสุอน การจััด้การเรียนร้้แบบต่างๆ แลัะการจััด้การเรียนร้้เพืั�อสุนอง 

  ควิามแตกต่างระหวิ่างบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวิัย เพัื�อให้ผ้้เรียนบรรลัุเปี้าหมายของ 

  การเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลั แลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง

 2. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน วิิธีการสุอน แลัะเทคนิค 

  การสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์ แลัะธรรมชาติของสุังคมศึึกษา

 3. เพัื�อให้สุามารถออกแบบการเรียนร้้แลัะจััด้ทำาแผนการเรียนร้้ที�เน้นผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญ  

  ที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21

 4. เพัื�อให้มีทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้สุังคมศึึกษา

 5. เพัื�อให้สุามารถผลัิตแลัะเลัือกใช้สุื�อการเรียนร้้ แลัะนวิัตกรรมเพืั�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ได้ ้

  เหมาะสุมกับบทเรียน

 6. เพัื�อให้สุามารถวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้แลัะสุามารถนำาผลัการปีระเมินไปีพััฒนา 

  การเรียนการสุอนสุังคมศึึกษา

 7. เพัื�อให้สุามารถแนะนำาผ้้เรียนแลัะบริหารจััด้การชั�นเรียนได้้อย่างเหมาะสุม

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 จัิตวิิทยาการเรียนการสุอน ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน ระบบการเรียนการสุอน  

การเรียนแบบเรียนรวิม แลัะรอบร้้ด้้านเน้�อหาแลัะวิิธีการสุอนแบบต่างๆ การเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน  

วิิธีสุอน แลัะเทคนิคการสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์ แลัะธรรมชาติของสุังคมศึึกษา 

การจัดั้การเรียนร้้เพัื�อสุนองควิามแตกต่างระหว่ิางบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวัิย เพืั�อให้ผ้เ้รียนบรรลุัเป้ีาหมาย

สุ้งสุุด้ของการเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลั แลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง การออกแบบการเรียนร้้ แลัะการ

จัดั้ทำาแผนการจัดั้การเรียนร้ที้�เน้นผ้เ้รยีนเปีน็สุำาคัญ ทกัษะที�จัำาเปีน็ในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้ที้�สุ่งเสุรมิ

ให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21 โด้ยออกแบบเน้�อหาแลัะกระบวินการจััด้การเรียนร้้แบบบ้รณาการ
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โด้ยใชบ้รบิทเปีน็ฐาน เพืั�อใหผ้้้เรยีนเขา้ใจัเน้�อหาสุาระ แลัะพัฒันาทกัษะ เจัตคตแิลัะคณุลักัษณะที�พังึปีระสุงค์ 

ด้ว้ิยวิธิสีุอนที�หลัากหลัายเพัื�อสุ่งเสุรมิทกัษะการคดิ้ขั�นสุง้ การใชแ้ลัะผลัติสุื�อการเรยีนร้แ้ลัะนวิตักรรมเพืั�อ

สุ่งเสุริมการเรียนร้้ การพััฒนาศึ้นย์การเรียนร้้ในสุถานศึึกษา การปีฏิบัติการสุอนตามแผนการจััด้การเรียนร้้ 

การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้ รวิมทั�งนำาผลัการปีระเมินมาจััด้จัำาแนกระด้ับควิามร้้ของผ้้เรียนแลัะ

พััฒนาการเรียนการสุอน การแนะนำาช่วิยเหลัือผ้้เรียนแลัะการบริหารจััด้การชั�นเรียน

20514	 วิทยาการการจัดการเร่ยนร้้	กลุ่มสาระการเร่ยนร้้วิทยาศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

	 และเทคโนโลย่

 Learning Management in the Learning Area of Science and Technology

 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับจัิตวิิทยาการเรียนร้้ ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน  

  ระบบการเรยีนการสุอน การจัดั้การเรยีนร้แ้บบตา่งๆ แลัะการจัดั้การเรยีนร้เ้พืั�อสุนองควิาม 

  แตกต่างระหวิ่างบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวัิย เพัื�อให้ผ้้เรียนบรรลัุเปี้าหมายของการเรียนร้้ 

  ของแต่ลัะบุคคลั แลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง

 2. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน วิิธีการสุอน แลัะเทคนิค 

  การสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์ แลัะธรรมชาติของวิิทยาศึาสุตร์

 3. เพัื�อให้สุามารถออกแบบการเรียนร้้แลัะจััด้ทำาแผนการเรียนร้้ที�ยึด้ผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญ  

  ที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21

 4. เพัื�อให้มีทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้สุาระวิิชาวิิทยาศึาสุตร์

 5. เพัื�อให้สุามารถผลัิตแลัะเลัือกใช้สุื�อการเรียนร้้ แลัะนวิัตกรรมเพืั�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ได้ ้

  เหมาะสุมกับบทเรียน

 6. เพัื�อให้สุามารถวิดั้แลัะปีระเมนิผลัการเรยีนร้แ้ลัะสุามารถนำาผลัการปีระเมนิไปีพัฒันาการเรยีน 

  การสุอนสุาระวิิชาวิิทยาศึาสุตร์

 7. เพัื�อใหสุ้ามารถแนะนำาชว่ิยเหลัอืผ้เ้รยีนแลัะบรหิารจัดั้การชั�นเรยีนในสุาระวิิชาวิิทยาศึาสุตร์ 

  ได้้อย่างเหมาะสุม

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 จัิตวิิทยาการเรียนการสุอน ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน ระบบการเรียนการสุอน  

การเรียนแบบเรียนรวิม แลัะรอบร้้ด้้านเน้�อหาแลัะวิิธีการสุอนแบบต่างๆ การเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน  

วิธิสีุอน แลัะเทคนคิการสุอนที�หลัากหลัายใหเ้หมาะสุมกบัสุถานการณ ์แลัะธรรมชาตขิองวิิชาวิิทยาศึาสุตร์ 
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การจัดั้การเรียนร้้ เพัื�อสุนองควิามแตกต่างระหว่ิางบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวัิยเพืั�อให้ผ้เ้รียนบรรลุัเป้ีาหมาย

สุ้งสุุด้ของการเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลัแลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง การออกแบบการเรียนร้้ แลัะ 

การจััด้ทำาแผนการจััด้การเรียนร้้ที�ยึด้ผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญ ทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้ที� 

สุง่เสุรมิใหผ้้้เรยีนเกดิ้ทกัษะในศึตวิรรษที� 21 โด้ยออกแบบเน้�อหาแลัะวิิธกีารจััด้การเรยีนร้ใ้หผ้้เ้รยีนเขา้ใจั

เน้�อหาวิชิาเชงิลึักแลัะบ้รณาการโด้ยใช้บรบิทเปีน็ฐาน ด้ว้ิยกลัยุทธวิิธีสุอนที�หลัากหลัายเหมาะสุมกบัสุาระ

วิชิาวิทิยาศึาสุตร ์รวิมถงึสุง่เสุรมิทกัษะการคดิ้ขั�นสุง้ การคดิ้แกปั้ีญหาโด้ยใชก้ระบวินการทางวิิทยาศึาสุตร์ 

การใช้แลัะผลัิตสุื�อการเรียนร้้แลัะนวิัตกรรมเพัื�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ การพััฒนาศ้ึนย์การเรียนร้้ใน 

สุถานศึึกษา การปีฏิบัติการสุอนตามแผนการจััด้การเรียนร้้ การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้  

การนำาผลัการปีระเมินมาจััด้จัำาแนกระด้ับควิามร้้ของผ้้เรียนแลัะพััฒนาการเรียนการสุอน การแนะนำา 

ช่วิยเหลัือผ้้เรียนแลัะการบริหารจััด้การชั�นเรียน

20515	 วิทยาการการจัดการเร่ยนร้้	กลุ่มสาระการเร่ยนร้้คณิตศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Learning Management in the Learning Area of Mathematics

 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับจัิตวิิทยาการเรียนร้้ ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน  

  ระบบการเรียนการสุอน การจััด้การเรียนร้้แบบต่างๆ แลัะการจััด้การเรียนร้้เพืั�อสุนอง 

  ควิามแตกต่างระหวิ่างบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวิัย เพัื�อให้ผ้้เรียนบรรลัุเปี้าหมายของ 

  การเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลั แลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง

 2. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับการเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน วิิธีการสุอน แลัะเทคนิค 

  การสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์แลัะธรรมชาติของคณิตศึาสุตร์

 3. เพัื�อให้สุามารถออกแบบการเรียนร้้แลัะจััด้ทำาแผนการเรียนร้้ที�เน้นผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญ  

  ที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21

 4. เพัื�อให้มีทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้คณิตศึาสุตร์

 5. เพัื�อให้สุามารถผลัิตแลัะเลัือกใช้สุื�อการเรียนร้้ แลัะนวิัตกรรมเพืั�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ได้ ้

  เหมาะสุมกับบทเรียน

 6. เพัื�อให้สุามารถวิดั้แลัะปีระเมนิผลัการเรยีนร้แ้ลัะสุามารถนำาผลัการปีระเมนิไปีพัฒันาการเรยีน 

  การสุอนคณิตศึาสุตร์

 7. เพัื�อให้สุามารถแนะนำาช่วิยเหลัือผ้้เรียนแลัะบริหารจััด้การชั�นเรียนได้้อย่างเหมาะสุม
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	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 จิัตวิิทยาการเรียนการสุอน ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน ระบบการเรียนการสุอน  

การเรียนแบบเรียนรวิม แลัะรอบร้้ด้้านเน้�อหาแลัะวิิธีการสุอนแบบต่างๆ การเลัือกใช้ร้ปีแบบการสุอน  

วิิธีสุอน แลัะเทคนิคการสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์ แลัะธรรมชาติของคณิตศึาสุตร์ 

การจัดั้การเรยีนร้้เพัื�อสุนองควิามแตกต่างระหว่ิางบุคคลัแลัะเหมาะสุมกบัวิยั  เพัื�อใหผ้้เ้รยีนบรรลุัเปีา้หมาย

สุ้งสุุด้ของการเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลัแลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง การออกแบบการเรียนร้้ แลัะ 

การจััด้ทำาแผนการจััด้การเรียนร้้ที�เน้นผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญ ทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้ 

ที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21 โด้ยออกแบบเน้�อหาแลัะกระบวินการจััด้การเรียนร้้ 

แบบบ้รณาการโด้ยใช้บริบทเป็ีนฐาน เพัื�อให้ผ้้เรียนเข้าใจัเน้�อหาสุาระ พััฒนาทักษะกระบวินการ 

ทางคณิตศึาสุตร์ เจัตคติแลัะคุณลัักษณะที�พัึงปีระสุงค์ ด้้วิยวิิธีสุอนที�หลัากหลัายเพัื�อสุ่งเสุริมทักษะการคิด้

ขั�นสุ้ง การใช้แลัะผลิัตสุื�อการเรียนร้้แลัะนวิัตกรรมเพืั�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ การพััฒนาศ้ึนย์การเรียนร้้ 

ในสุถานศึึกษา การปีฏิบัติการสุอนตามแผนการจััด้การเรียนร้้ การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้ รวิมทั�ง

นำาผลัการปีระเมนิมาจัดั้จัำาแนกระด้บัควิามร้ข้องผ้เ้รยีนแลัะพััฒนาการเรยีนการสุอน การแนะนำาชว่ิยเหลัอื

ผ้้เรียนแลัะการบริหารจััด้การชั�นเรียน

20516	 วิทยาการการจัดการเร่ยนร้้	กลุ่มสาระการเร่ยนร้้การงานอีาช่พ	 (6	หน่วยกิต)

 Learning Management in the Learning Area of Occupations

 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับจัิตวิิทยาการเรียนร้้ ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน  

  ระบบการเรียนการสุอน การจััด้การเรียนร้้แบบต่างๆ แลัะการจััด้การเรียนร้้เพืั�อสุนอง 

  ควิามแตกต่างระหวิ่างบุคคลัแลัะเหมาะสุมกับวิัย 

 2. เพัื�อใหมี้ควิามร้ ้ควิามเขา้ใจัเกี�ยวิกบัการเลัอืกใชร้ป้ีแบบการสุอน วิิธกีารสุอน แลัะเทคนคิ 

  การสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์แลัะธรรมชาติของวิิชาการงานอาชีพั

 3. เพัื�อให้สุามารถออกแบบการเรียนร้้แลัะจััด้ทำาแผนการเรียนร้้ที�ยึด้ผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญ  

  ที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21

 4. เพัื�อให้มีทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการเรียนร้้การงานอาชีพั

 5. เพัื�อให้สุามารถผลัิตแลัะเลัือกใช้สุื�อการเรียนร้้ แลัะนวิัตกรรมเพืั�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้ได้ ้

  เหมาะสุมกับเน้�อหากลัุ่มสุาระการเรียนร้้การงานอาชีพั

 6. เพืั�อใหสุ้ามารถวิดั้แลัะปีระเมนิผลัการเรยีนร้ ้แลัะสุามารถนำาผลัการปีระเมนิไปีพัฒันาการเรยีน 

  การสุอน กลัุ่มสุาระการเรียนร้้การงานอาชีพั

 7. เพัื�อให้สุามารถแนะนำาผ้้เรียนแลัะบริหารจััด้การชั�นเรียนในกลัุ่มสุาระการเรียนร้้การงาน 

  อาชีพัได้้อย่างเหมาะสุม
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 จิัตวิิทยาการเรียนการสุอน ทฤษฎีีการเรียนร้้ ทฤษฎีีการสุอน ระบบการเรียนการสุอน  

การเรียนแบบเรยีนรวิม รอบร้ด้้า้นเน้�อหาแลัะวิธิกีารสุอนแบบตา่งๆ การเลัอืกใชร้ป้ีแบบการสุอน วิิธสีุอน 

แลัะเทคนิคการสุอนที�หลัากหลัายให้เหมาะสุมกับสุถานการณ์แลัะธรรมชาติของวิิชาการงานอาชีพั  

การจัดั้การเรียนร้้เพัื�อสุนองควิามแตกตา่งระหวิา่งบคุคลัแลัะเหมาะสุมกบัวัิยเพืั�อใหผ้้เ้รยีนบรรลุัเปีา้หมาย

สุ้งสุุด้ของการเรียนร้้ของแต่ลัะบุคคลัแลัะการพััฒนาตนอย่างต่อเน้�อง การออกแบบการเรียนร้้ แลัะ 

การจััด้ทำาแผนการจััด้การเรียนร้้ที�ยึด้ผ้้เรียนเปี็นสุำาคัญ ทักษะที�จัำาเปี็นในการจััด้กิจักรรมการเรียนร้้ 

ที�สุ่งเสุริมให้ผ้้เรียนเกิด้ทักษะในศึตวิรรษที� 21 โด้ยออกแบบเน้�อหาแลัะวิิธีการจััด้การเรียนร้้โด้ยใช้บริบท

เปีน็ฐาน เพัื�อให้ผ้เ้รยีนเข้าใจัเน้�อหาสุาระ พัฒันาทักษะ เจัตคติแลัะคุณลักัษณะที�พึังปีระสุงค์ ด้ว้ิยวิิธีสุอน

ที�หลัากหลัายเหมาะสุมกับวิิชาการงานอาชีพั รวิมถึงสุ่งเสุริมทักษะการคิด้ขั�นสุ้ง การใช้แลัะผลัิตสุื�อ 

การเรียนร้้แลัะนวิัตกรรมเพัื�อสุ่งเสุริมการเรียนร้้การงานอาชีพั การพััฒนาศึ้นย์การเรียนร้้ในสุถานศึึกษา  

การปีฏิบัติการสุอนตามแผนการจััด้การเรียนร้้ การวิัด้แลัะปีระเมินผลัการเรียนร้้ การนำาผลัการปีระเมิน 

มาพัฒันาการเรียนการสุอน การแนะนำาช่วิยเหลัอืผ้เ้รยีน แลัะการบรหิารจัดั้การชั�นเรยีนสุำาหรบัจัดั้การเรยีน

การสุอนการงานอาชีพั

20596	 การฝึึกประสบการณ์วิชาช่พคร้	 	 	 	 	 	 (8	หน่วยกิต)				

 Teacher Profession Practicum

	 วัตถุ่ประสงค์

 จัุด้ปีระสุงค์ของการฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ ปีระกอบด้้วิย จัุด้ปีระสุงค์ของการฝ่ึกปีฏิบัติ

วิิชาชีพัระหวิ่างเรียน จัุด้ปีระสุงค์ของการฝ่ึกปีฏิบัติการสุอนในสุถานศึึกษา แลัะจัุด้ปีระสุงค์ของการ 

สุัมมนาเข้มการฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้

	 คำาอีธิบายชุดวิชา

 การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ ปีระกอบด้้วิย การฝ่ึกปีฏิบัติวิิชาชีพัระหวิ่างเรียน การปีฏิบัติ

การสุอนในโรงเรียน 1 การปีฏิบัติการสุอนในโรงเรียน 2 การสัุมมนาเข้มปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้เพัื�อ 

สุร้างเสุริมควิามเปี็นคร้มืออาชีพั
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สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

20597	 ประสบการณ์วิชาช่พประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักส้ตรและการสอีน	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Diploma Professional Experience in Curriculum and Instruction                                                                                     

	 วัตถุ่ประสงค์

 1. เพัื�อให้มีควิามร้้ควิามเข้าใจัเกี�ยวิกับสุภาพังานคร ้คณุลักัษณะ จัรรยาบรรณแลัะมาตรฐาน 

  วิิชาชีพัคร้ รวิมทั�งกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับคร้แลัะวิิชาชีพัคร้

 2. เพัื�อให้มีควิามร้้เกี�ยวิกับการบริหารจััด้การ การจััด้การชั�นเรียน มนุษยสุัมพัันธ์ในองค์กร  

  มีภาวิะผ้้นำา การจััด้การควิามร้้ เพัื�อเปี็นแนวิทางในการพััฒนาวิิชาชีพัคร้

 3. เพืั�อใหสุ้ามารถนำาควิามร้ท้างวิิชาชพีัครม้าปีระยกุต์ใชใ้นการปีฏบิตักิารจัดั้การเรยีนร้เ้กี�ยวิกบั 

  การวิางแผนการด้ำาเนินงานแลัะแก้ปีัญหาในการจััด้การเรียนการสุอน 

 4. เพัื�อให้มีควิามสุามารถในการคิด้อย่างเป็ีนระบบ คิด้วิิเคราะห์ สุังเคราะห์ แลัะการคิด้ 

  ตามแนวิพัุทธธรรม

 5. เพัื�อให้สุามารถปีระยุกต์ใช้ควิามร้้ทางการบริหารจััด้การ มนุษยสุัมพัันธ์ การทำางานเปี็นทีม 

  ในการจััด้การเรียนการสุอน

 6. เพัื�อใหมี้จัติวิญิญาณควิามเปีน็คร ้มคีณุลักัษณะควิามเปีน็คร ้ตระหนกัในคณุธรรมจัรยิธรรม  

  จัรรยาบรรณของวิิชาชีพัคร้ หลัักธรรมาภิบาลั แลัะควิามซึ่ื�อสุัตย์สุุจัริต

 7. ปีฏิบัติตนเปี็นแบบอย่างที�ด้ี มีจัิตสุาธารณะ แลัะเสุียสุลัะให้สุังคม

	 คำาอีธิบายชุดวิชา
 การปีระยกุต์ใช้ควิามร้ท้างวิชิาชพีัครแ้ลัะการบรหิารจััด้การ ในการพััฒนาทกัษะแลัะสุมรรถนะ
การจััด้การเรียนร้้ที�สุอด้คลั้องกับสุังคม ผ้้เรียน แลัะสุภาพังานคร้ การสุร้างควิามก้าวิหน้าแลัะพััฒนา
วิิชาชีพัคร้อย่างต่อเน้�อง คุณลัักษณะของคร้ที�ด้ี การมีจิัตวิิญญาณควิามเปี็นคร้ การบริหารจััด้การ  
การจัดั้การชั�นเรียน ภาวิะผ้้นำา มนุษยสัุมพันัธ์ในองค์กร การทำางานร่วิมกับผ้้อื�น การสุื�อสุารภายในองค์กร 
การเสุริมสุรา้งควิามตระหนักในคุณธรรม หลักัธรรมาภิบาลัแลัะควิามซืึ่�อสัุตยส์ุจุัริต จัรยิธรรมของวิิชาชีพั
คร้ จัรรยาบรรณของวิิชาชีพัที�คุรุสุภากำาหนด้ มาตรฐานวิิชาชีพัคร้แลัะกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับคร้แลัะ
วิิชาชีพัคร้ การพััฒนาเจัตคติที�ด้ีต่อวิิชาชีพัคร้ การเปี็นแบบอย่างที�ด้ี มีจัิตสุำานึกสุาธารณะแลัะเสุียสุลัะ
ใหสุ้งัคม การคดิ้อยา่งเปีน็ระบบ การคดิ้เชงิวิิเคราะห ์สุงัเคราะห ์การคดิ้ตามแนวิพัทุธธรรม การวิางแผน
การด้ำาเนินงาน การแก้ปีัญหาเกี�ยวิกับผ้้เรียนแลัะการจััด้การเรียนร้้ ทักษะการค้นหาควิามร้้ การจััด้การ
ควิามร้้ การเปี็นผ้้นำาทางวิิชาการ 



รายช่�อีชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอีังกฤษ รหัสชุดวิชา

ระดับปริญญาเอีก

การวิิเคราะห์เชิงวิิพัากษ์แลัะการปีระยุกต์ 

  ใช้ทฤษฎีีทางการบริหารการศึึกษา

Critical Analysis and Application of  

  Theories in Educational Administration

23906

ดุ้ษฎีีนิพันธ์ (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน) Dissertation (Curiculum and Instruction) 23994/23997

ดุ้ษฎีีนิพันธ์ (บริหารการศึึกษา) Dissertation (Educational Administration) 22995

ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตในการปีระเมิน

 ทางการศึึกษาขนาด้ใหญ่

Psychometric Theory in Large Scale

 Assessment

24903

แนวิคิด้ทฤษฎีีทางเทคโนโลัยี

 แลัะสุื�อสุารการศึึกษา

Concept and Theories in Educational

 Technology and Communications

27904

แนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีี

 การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยาขั�นสุ้ง
Advanced Guidance Concept and

 Psychological Counseling Theories

25905

แนวิคิด้แลัะทฤษฎีีที�เกี�ยวิข้องกับหลัักสุ้ตร

 แลัะการสุอน

Concepts and Theories Related to

 Curriculum and Instruction
22904

ปีระเด้็นคัด้สุรรทางการบริหารการศึึกษา Selected Topics in Educational  

 Administration  

23909

ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้ง Advanced Research Methodology 20905

ระเบียบวิิธีวิิจััยขั�นสุ้งเพัื�อการวิิจััย

 ทางการบริหารการศึึกษา  

Advanced Research Methodology  

 Related to Research in Educational  

 Administration

23907

สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิต

 ทางการบริหารการศึึกษา

Intensive Seminar on Enhancement  

 of Doctoral Professional  Experiences  

  in Educational Administration 

23995

สุัมมนาเข้มเสุริมปีระสุบการณ์ดุ้ษฎีีบัณฑิิต

 ศึึกษาศึาสุตร์

Doctoral Professional Experience

 in Education

20997

สุัมมนาปีระเด้็นทางเทคโนโลัยีแลัะ

 สุื�อสุารการศึึกษา

Seminar on Issues Related to Educational

 Technology and Communications
27902

192
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สุัมมนาปีระเด้็นทางหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน Seminar on Issues Related to Curriculum

 and Instruction
22902

สุัมมนาปีระเด้็นร่วิมสุมัยทางการแนะแนวิ

 แลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

Seminar on Contemporary Issues in

 Guidance and Psychological Counseling
25904

สุัมมนาปีระเด้็นร่วิมสุมัยทางการวิัด้

 แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา

Seminar on Contemporary Issuess in

 Educational Measurement and  

 Evaluation

24904

สุัมมนาปีระเด้็นแลัะปีัญหาเพัื�อการวิิจััย

 ทางการบริหารการศึึกษา

Seminar on Problems and Issues Related 

 to Research in Educational  

 Administration

23908/23910

การจััด้การงานเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา Educational Technology and Communication  

 Management 

27707

การจััด้การศึึกษาสุำาหรับผ้้เรียนลัักษณะพัิเศึษ Educational Management for Special Learners 22769

การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้คณิตศึาสุตร์ Provision of Learning Experiences 

 in Mathematics 

22753

การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาไทย Provision of Learning Experiences 

 in Thai Language 

22749

การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้ภาษาอังกฤษ Provision of Learning Experiences 

 in English Language 

22765

การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้วิิชาอาชีวิศึึกษา

 แลัะการงานอาชีพั 

Provision of Learning Experiences in  

  Vocational and Occupational Education 

22771

การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์ Provision of Learning Experiences  

 in Sciences 

22761

การจััด้ปีระสุบการณ์การเรียนร้้สุังคมศึึกษา Provision of Learning Experiences

 in Social Studies 

22757

การจััด้ปีระสุบการณ์สุำาหรับเด้็กปีฐมวิัย Provision of Experiences for  

 Preschool Children 

22744

การจััด้ระบบทางการศึึกษา Systems Approach in Education 27703

การแนะแนวิแลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา 

 ในองค์กร 

Guidance and Psychological Counseling  

 in Organizations 

25715

ระดับปริญญาโท
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การบริหารจััด้การสุถานศึึกษาปีฐมวิัย Management of Early Childhood  

 Educational Institution 

22742

การบริหารวิิชาการแลัะทรัพัยากรการศึึกษา Academic and Educational Resources 

 Administration

23722

การปีระเมินนโยบาย แผนงาน  

 โครงการ แลัะองค์กร                      

Evaluation of Policy, Program, Project 

 and Organization

24734

การปีระเมินหลัักสุ้ตรแลัะการปีระกันคุณภาพั 

 การศึึกษา                 

Curriculum Evaluation and Educational  

 Quality Assurance Assurance

24735

การฝ่ึกปีฏิบัติวิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์ 

 ระหวิ่างเรียน 

Science Teacher Profession Practicum

 During Class

29708

การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 1
Teacher Profession Practicum I

29709

การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ 2
Teacher Profession Practicum II

29710

การพััฒนาเครื�องมือแลัะกิจักรรมแนะแนวิ  

 แลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

Development of Guidance and Psychological 

 Counseling Activities and Instrument

25714

การพััฒนาทักษะทางภาษา Development of Language Skills 22747

การพััฒนาทักษะแลัะปีระสุบการณ์วิิชาชีพั

 สุำาหรับผ้้นำาทางการศึึกษา

Skill Development and Professional  

 Experiences for Educational Leaders

23796

การพััฒนาระบบการจััด้การเรียนร้้ Development of Learning Management  

 System

23727

การพััฒนาสุื�อการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ English Instructional Media Development 22764

การวิิจััยการบริหารการศึึกษา Research in Educational Administration 23721

การวิิจััยทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษา 

 เชิงจัิตวิิทยา

Research in Guidance and Psychological 25712

การวิิจััยทางการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา Research Methods in Educational  

 Measurement and Evaluation

24731

การวิิจััยเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา Research in Education Technology and 

 Communications

27702

การวิิจััยหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน
Research in Curriculum and Instruction

21701

การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (การแนะแนวิแลัะ

 การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา)

Independent Study (Guidance and 

 Psychological Counseling)
25794

การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (การวิัด้แลัะ 

 ปีระเมินผลัการศึึกษา)

Independent Study (Educational 

 Measurement and Evaluation)

24794
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การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (เทคโนโลัยีแลัะ 

 สุื�อสุารการศึึกษา)

Independent Study (Educational Technology  

 and Communication)
27794

การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (บริหารการศึึกษา) Independent Study (Educational 

 Administration)
23787

การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (วิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา) Independent Study (Science Education) 29797

การศึึกษาค้นควิ้าอิสุระ (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน) Independent Study (Curriculum and 

 Instruction)
20794

การสุัมมนาทางการแนะแนวิแลัะการปีรึกษา

 เชิงจัิตวิิทยา

Seminar in Guidance and Psychological 

 Counseling

25713

คณิตศึาสุตร์ปีระยุกต์ Applied Mathematics 22751

คณิตศึาสุตร์สุำาหรับคร้ Mathematics for Teacher 22752

ชีวิวิิทยาแลัะเคมีสุำาหรับคร้ Biology and Chemistry for Teachers 22759

ทฤษฎีีการวิัด้ทางจัิตปีระยุกต์เพัื�อการวิัด้

  ทางการศึึกษาแลัะจัิตวิิทยา

Applied Psychometric Theories for 

 Educational and Psychological 

 Measurement

24736

ทฤษฎีีการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา แลัะ 

 การปีระเมินโครงการ

Theories of Educational Measurement and  

 Evaluation, and Program Evaluation

24732

ทฤษฎีีแลัะแนวิปีฏิบัติในการบริหารการศึึกษา Theories and Practices in Educational  

 Administration

23720

เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษากับการพััฒนา

 ทรัพัยากรมนุษย์

Educational Technology and Communication  

 in Human Resource Development

27705

เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการสุอนแลัะ

 การฝ่ึกอบรม

Instructional Technology and Communication  

 and Training
27706

นโยบาย การวิางแผน แลัะการพััฒนา 

 คุณภาพัการศึึกษา

Educational Policies, Planning and  

 Quality Development

23723

นวิัตกรรมการบริหารการศึึกษาแลัะภาวิะผ้้นำา Innovation in Educational Administration  

 and Leadership
23728

แนวิคิด้ทางการแนะแนวิแลัะทฤษฎีี

 การปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

Concepts of Guidance and Theories  

 in Psychological Counseling

25711

บริบทการเรียนการสุอนภาษาอังกฤษ Contexts of English Language Instruction 22763

195

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
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ปีระสุบการณ์มหาบัณฑิิตหลัักสุ้ตรแลัะ

 การสุอน

Graduate Experiences in Curriculum and  

 Instruction

20796

ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตการแนะแนวิ 

 แลัะการปีรึกษาเชิงจัิตวิิทยา

Graduate Professional Experience in 

 Guidance and Psychological Counseling

25796

ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตการวิัด้แลัะ 

 ปีระเมินผลัการศึึกษา                    

Graduate Professional Experience in 

 Educational Measurement and Evaluation

24793

ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิตเทคโนโลัยี 

 แลัะสุื�อสุารการศึึกษา

Graduate Professional Experience in 

 Educational Technology and 

 Communications

27796

ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัมหาบัณฑิิต

 วิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา

Graduate Professional Experience in 

 Science Education

29799

ฟัิสุิกสุ์แลัะด้าราศึาสุตร์สุำาหรับคร้ Physics and Astronomy for Teachers 22760

ระบบสุารสุนเทศึแลัะเทคโนโลัยีเพัื�อ

 การบริหารศึึกษา

Information Systems and Technologies 

 for Educational Administration
23729

โลักาภิวิัตน์ศึึกษา Globalization Studies 22755

วิรรณกรรมท้องถิ�น Folk Literature 22748

วิิทยานิพันธ์ (การแนะแนวิแลัะการปีรึกษา 

 เชิงจัิตวิิทยา)

Thesis (Guidance and Psychological 

 Counseling)

25795

วิิทยานิพันธ์ (การวิัด้แลัะปีระเมินผลั

 การศึึกษา)

Thesis (Educational Measurement and 

 Evaluation)

24795

วิิทยานิพันธ์ (เทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุาร

 การศึึกษา)

Thesis (Education Technology and 

 Communication)

27795

วิิทยานิพันธ์ (บริหารการศึึกษา) Thesis (Educational Administration) 23788

วิิทยานิพันธ์ (วิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา) Thesis (Science Education) 29798

วิิทยานิพันธ์ (หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน) Thesis (Curriculum and Instruction) 20795
สุภาพัแวิด้ลั้อม นวิัตกรรม สุื�อแลัะเทคโนโลัยี 

 เพัื�อการพััฒนาเด้็กปีฐมวิัย   

Environment, Innovation, Media and 

 Technology for Preschool Children 

 Development

22772

สุัมมนาการวิัด้แลัะปีระเมินผลัการศึึกษา                               Seminar in Educational Measurement 

 and Evaluation

24733
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สุัมมนาทางเทคโนโลัยีแลัะสุื�อสุารการศึึกษา Seminar in Educational Technology and  

 Communications

27704

สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการจััด้การเรียนร้้

 ระด้ับปีฐมวิัยศึึกษา

Seminar in Curriculum and Learning 

 Management in Early Childhood 

 Education

22741

สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการเรียนการสุอน 

    วิิทยาศึาสุตร์

Seminar in Science Curriculum and 

 Instruction

29701

สุัมมนาหลัักสุ้ตรแลัะการสุอน Seminar in Curriculum and Instruction 22745

สุารสุนเทศึร่วิมสุมัยทางสุังคมศึาสุตร์ Contemporary Information in Social Sciences 22756

สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนคณิตศึาสุตร์ Foundations and Methodologies of  

 Mathematics Instruction

22750

สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาไทย Foundations and Methodologies of  

 Thai Language Instruction
22746

สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนภาษาอังกฤษ Foundations and Methodologies of  

 English Language Instruction
22762

สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนสุังคมศึึกษา Foundations and Methodologies of Social  

 Studies Instruction

22754

สุารัตถะแลัะวิิทยวิิธีทางการสุอนอาชีวิศึึกษา 

 แลัะการงานอาชีพั

Foundations and Methodologies of 

 Vocational and Occupational Education

22770

สุารัตถะวิิทยวิิธีทางวิิทยาศึาสุตร์ศึึกษา Foundations, Methodologies of Science  

 Education

29703

สุื�อ นวิัตกรรม แลัะการวิัด้แลัะปีระเมินผลั

 การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์

Media, Innovation, and Measurement and  

 Evaluation in Science Learning
29704

สุื�ออิเลั็กทรอนิกสุ์แลัะโทรคมนาคมเพัื�อ

 การศึึกษา

Electronic and Tele-communication Media 

 in Education

27708

หลัักการแลัะทฤษฎีีการศึึกษาเกี�ยวิกับ

 วิิชาชีพัคร้วิิทยาศึาสุตร์

Principles and Theories of Education for

 Science Teaching Profession

29702

หลัักการแลัะแนวิคิด้ทางการปีฐมวิัยศึึกษา Principles and Concepts in Early Childhood  

 Education 

22740



รายช่�อีชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอีังกฤษ รหัสชุดวิชา

การปีระเมินแลัะวิิจััยเพัื�อพััฒนาการเรียน

 การสุอน

Evaluation and Research for Instruction

 Development
20508

การฝ่ึกปีระสุบการณ์วิิชาชีพัคร้ Teacher Profession Practicum 20596

การพััฒนาหลัักสุ้ตรแลัะสุื�อการเรียนการสุอน Curriculum Development and  

 Instructional Media
20506

ควิามเปี็นคร้ Teachership 20509

ปีระสุบการณ์วิิชาชีพัปีระกาศึนียบัตรบัณฑิิต

 หลัักสุ้ตรแลัะการสุอน

Graduate Diploma Professional Experience

 In Curriculum and Instruction

20597

พัื�นฐานวิิชาชีพัคร้ Foundation of Teaching Profession 20505

วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ Learning Management Science 20507

วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระการ 

 เรียนร้้ภาษาต่างปีระเทศึ (ภาษาอังกฤษ)

Learning Management in the Learning Area

 of Foreign Languages (English)

20512

วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระ

 การเรียนร้้การงานอาชีพั

Learning Management in the Learning Area

 of Occupations

20516

วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระ

 การเรียนร้้คณิตศึาสุตร์

Learning Management in the Learning Area

 of Mathematics

20515

วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระ

 การเรียนร้้ภาษาไทย

Learning Management in the Learning Area

 of Thai Language

20511

วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระ

 การเรียนร้้สุังคมศึึกษา ศึาสุนา แลัะ 

 วิัฒนธรรม

Learning Management in the Learning Area

 of Social Studies, Religion and Culture

20513

วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ กลัุ่มสุาระ

 การเรียนร้้วิิทยาศึาสุตร์แลัะเทคโนโลัยี

Learning Management in the Learning Area

 of Science and Technology

20514

วิิทยาการการจััด้การเรียนร้้ในระด้ับปีฐมวิัย Learning Management in Early Childhood

 Education

20510

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
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