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1. กลุมวิชาเอก 
กลุมวิชาการวัดผล 
ER 1101 การวัดและประเมินผลการศึกษา  3(3-0) 
  Measurement and Educational Evaluation   

ศึกษาความหมายและกระบวนการของการวัดและประเมินผลการเรียน พฤติกรรม
ทางการศึกษา หลักการและเทคนิคของการวัดและประเมินผลการเรียน เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
การเรียน ฝกปฏิบัติวางแผนการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือวัดผลตางๆ 
การใชแฟมสะสมงานของผูเรียน การดําเนินการสอบ สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผล
การเรียน การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือวัดผล การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ 
ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหปญหาและการแกปญหา
การวัดและประเมินผลในโรงเรียน 

 
ER 1102 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ  3(3-0) 
  Test and Measurement Theory   
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มาตรการวัดแบบตางๆ  ทฤษฎีเกี่ยวกับคะแนน  ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและ            
การทดสอบ ความคลาดเคลื่อนทางการวัด ทฤษฎีและการคํานวณคาความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง 
ตลอดจนการตีความหมายของคะแนน 
   
ER 2103 การสรางแบบทดสอบ  3(3-0) 
  Test Construction   

ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสรางแบบทดสอบชนิดตางๆ และ      
การสรางแบบทดสอบมาตรฐาน  การนําแบบทดสอบไปใช การประเมิน และการปรับปรุง
แบบทดสอบ 
   
 
 
 
ER 2105 การปฏิบัติการสรางแบบทดสอบ  3(3-0) 
  Practicum in Test Construction   

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือแบบทดสอบวัดความถนัด
หรือความพรอม หรือแบบทดสอบอื่นๆ 1 ฉบับ ที่มีคุณภาพ พรอมทั้งจัดทําคูมือการใชแบบทดสอบ 
และการแปลความหมายของคะแนน 

 
ER 3106 การประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3(3-0) 
  The Evaluation of Basic Education   

หลักการ จุดประสงคและแนวทางของการประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระเบียบการประเมินผลการเรียนหลักและแนวทางในการประเมินผลการเรียนการสอนใน
แตละกลุมสาระ  เครื่องมือการวัดผลการเรียนการสอน  ปญหาและแนวทางในการแกปญหาเกีย่วกบั
การประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   
ER 3107 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  3(3-0) 
  Evaluation in Thai Language   

บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายใน        
การสอนกลุมวิชาภาษา การวัดผลกลุมวิชาภาษา ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุมวิชาภาษา การ
สรางตารางจําแนกขอสอบ การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับ
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พฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการวัดผลตามวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา และการใชผล
การวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
   
ER 3108 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  3(3-0) 
  Evaluation in Mathematics   

บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายใน       
การสอนกลุมวิชาคณิตศาสตร การวัดผลกลุมวิชาคณิตศาสตร ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุม
วิชาคณิตศาสตร การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให
สอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการวัดผลตามวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา 
และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน 

 
 
 

ER 3109 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  3(3-0) 
   Evaluation in Science   

บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายใน       
การสอนกลุมวิชาวิทยาศาสตร การวัดผลกลุมวิชาวิทยาศาสตร ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุม
วิชาวิทยาศาสตร การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให
สอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการวัดผลตามวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา 
และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน 

 
ER 3110 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3(3-0) 
  Evaluation in Social Science   

บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายในการ
สอนกลุมวิชาสังคมศาสตร การวัดผลกลุมวิชาสังคมศาสตร ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุมวิชา
สังคมศาสตร การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให
สอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการวัดผลตามวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา 
และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
   
ER 3111 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  3(3-0) 
  Evaluation in Health Education and Physical Education   
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บทบาทความสําคัญ ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมายในการ
สอนสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  การวัดผลสาระการเรียนรูสุขศึกษา  และพลศึกษา 
ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรม  การสรางตารางจําแนกขอสอบ  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม  จุดมุงหมายในการสอน และการวัดผลตามวัตถุประสงคและ
เนื้อหาสาระการเรียนรู  และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อตัดสินผล     
การเรียน 
  
 
 
 
 
 
  
ER 3112 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  3(3-0) 
  Evaluation in Art Education   

บทบาทความสําคัญ  ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมายในการ
สอนสาระการเรียนรูศิลปะ  การวัดผลสาระการเรียนรูศิลปะ ไดแก  ลําดับขั้นพฤติกรรม  การสราง
ตารางจําแนกขอสอบ  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม  
จุดมุงหมายในการสอน  และการวัดผลตามวัตถุประสงค และเนื้อหาสาระการเรียนรู  และการใชผล
การวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 
ER 3113 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 
    เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)   3(3-0) 
  Evaluation in Career Education and Technology   

บทบาทความสําคัญ  ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมายในการ
สอนสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  การวัดผลสาระการเรียนรูการงาน
พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรม  การสรางตารางจําแนกขอสอบ  การสราง
และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือใหสอดคลองกับพฤติกรรม  จุดมุงหมายในการสอน  และการ
วัดผลตามวัตถุประสงค และเนื้อหาสาระการเรียนรู  และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนและเพื่อตัดสินผลการเรียน 
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ER 3114 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  3(3-0) 
  Evaluation in Foreign Language (English)   

บทบาทความสําคัญ  ธรรมชาติและจุดมุงหมายของหลักสูตร  จุดมุงหมายในการ
สอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  การวัดผลสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ไดแก ลําดบัขัน้
พฤติกรรม  การสรางตารางจําแนกขอสอบ  การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให
สอดคลองกับพฤติกรรม  จุดมุงหมายในการสอน  และการวัดผลตามวัตถุประสงค และเนื้อหาสาระ
การเรยีนรู  และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อตัดสินผลการเรียน 
   
ER 3115  การวัดบุคลิกภาพ  3(3-0) 
  Measurement of Personality   

 ความหมายของบุคลิกภาพ ทฤษฎีของบุคลิกภาพ กระบวนการวัด หลักการและ
วิธีการสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและการนําผลการวัด
บุคลิกภาพไปใช ปญหาและแนวทางแกไขการวัดบุคลิกภาพ 
ER 3116 การวัดจริยธรรม  3(3-0) 
  Ethics Measurement Methodology   

ความหมายของจริยธรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม ระดับชั้นของจริยธรรม 
หลักการและวิธีการในการสรางเครื่องมือวัดจริยธรรม การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ          
การแปลผล การนําขอความรูเกี่ยวกับการวัดจริยธรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

 
ER 3117 การวัดเจตคติ  3(3-0) 
  Measurement of Attitude   

ความหมายและทฤษฎีของเจตคติ องคประกอบของเจตคติ การใหนิยามคําที่ใชใน
การวัดเจตคติ หลักการและวิธีการในการสรางเครื่องมือวัดเจตคติ การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ การแปลผลและการนําผลการวัดเจตคติไปใช ปญหาและแนวทางแกไขการวัดเจตคติ 
   
ER 3118 การวัดจิตพิสัย  3(3-0) 
  Measurement of Affective Domain   

 ความหมายและลักษณะของการวัดจิตพิสัย กระบวนการวัด หลักและวิธีการสราง
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การแปลผลและการนําผลการวัดจิตพิสัยไปใช ปญหา
และแนวทางแกไขในการวัดจิตพิสัย 
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ER 3119 การวัดความพรอม  3(3-0) 
  Measurement of Readiness   

 ความหมาย ประเภท และองคประกอบของความพรอม กระบวนการวัด หลักการ
และวิธีการสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผล และการนําผลการวัด
ความพรอมไปใช ปญหาและแนวทางแกไขการวัดความพรอม 
   
ER 3120 การวัดความถนัด  3(3-0) 
  Measurement Aptitude   

 ความหมายและลักษณะของการวัดความถนัด  กระบวนการวัด  หลักและวิธีการ
สรางเครื่องมือ  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การแปลผล  และการนําผลการวัดความถนัด
ไปใช ปญหาและแนวทางแกไขในการวัดความถนัด 
   
 
ER 4121 การวัดสุนทรียภาพ  3(3-0) 
  Measurement Appreciation   

ความหมายของสุนทรียภาพ กระบวนการวัดสุนทรียภาพ หลักและวิธีการสราง
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและการนําผลการวัดสุนทรียภาพไปใช 
ปญหาและแนวทางแกไขการวัดสุนทรียภาพ 

 
ER 3122 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด  3(3-0) 
  Aptitude Test Construction   

ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด ความหมาย ประเภท ขอบขายและ
ประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด  ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองการสราง
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน 
   
ER 3123 แบบทดสอบมาตรฐาน  3(3-0) 
  Standardized Test   

ลักษณะและกระบวนการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน ไดแก การสรางแบบทดสอบ 
การทดลองใช การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐาน การสรางเกณฑ
มาตรฐาน การเขียนคูมือการใชแบบทดสอบมาตรฐาน  จรรยาบรรณในการใชแบบทดสอบ
มาตรฐาน 
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ER 3124 การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ  3(3-0) 
  Performance Evaluation   

ความหมาย ประเภท และองคประกอบของความพรอม กระบวนการวัด หลักการ
และวิธีการสรางเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การแปลผลและการนําผลการวัด
ความพรอมไปใช ปญหาและแนวทางแกไขการวัดความพรอม 
   
ER 4125 การบริหารงานวัดผลและการวิจัย  3(3-0) 
  Administration of Educational Measurement and Research   

ลักษณะงานวัดและการวิจัย บทบาทและหนาที่ของบุคลากรฝายสงเสริมการสอน
ดานการวัดผลและวิจัย การวางแผนบริหารงานวัดและประเมินผลในโรงเรียน ปญหาและแนวทาง
แกปญหา 
   
ER 3126 ประสบการณการวัดผล  3(3-0) 
  Practical Training of Educational Measurement   

การศึกษาสภาพ วิธีการและปญหาเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาของหนวยงานตางๆ 
การเสนอรายงานพรอมทั้งแนวทางแกไขปญหา 
 
ER 4128 สัมมนาการวัดผลการศึกษา  3(3-0) 
  Seminar in Educational Measurement    

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการวัดผลการศึกษา การวางแผนในการ
แกปญหาและอุปสรรคในการวัดผลการศึกษา การวางแผนพัฒนาการวัดผลการศึกษา และเสนอ
แนวคิดใหมทางการวัดผลการศึกษา 
 
กลุมวิชาการวิจัย 
ER 1201 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  3(3-0) 
  Fundamental Concept of Research   

ความหมาย ความมุงหมาย หลักการและประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย ประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทําวิจัยอยางงาย การประเมินผล
งานวิจัย การอานรายงานการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช 
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ER 2202 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0) 
  Research Methodology   

ทฤษฎีแนวคิด และระเบียบวิธีวิจัยประเภทตางๆ เทคนิคการทําวิจัยในขั้นตอนตางๆ 
ไดแก การเลือกปญหาวิจัย การกําหนดจุดมุงหมายในการวิจัย ตัวแปรและเทคนิคการตั้งสมมุติฐาน 
ประชากรและกลุมตัวอยาง การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลการวิจัย การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอและ
ประเมินเคาโครงการวิจัย 
 
ER 2203 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(3-0) 
  Qualitative Research   

แนวคิดและลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล การ
ตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย ขอควรระวังในการวิจัย 

 
ER 2204 การวิจัยเชิงปริมาณ  3(3-0) 
  Quantitative Research   

ความหมาย ลักษณะ และประโยชนของการวิจัยเชิงปริมาณ แนวคิดในการเลือกกลุมตัวอยาง 
เทคนิคการสุมตัวอยางแบบตางๆ  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล การแปลผล และการนําผลการวิจัยไปใช 
   
ER 2205 การวิจัยเชิงสํารวจ  3(3-0) 
  Survey Research   

ลักษณะของการวิจัยเชิงสํารวจ แนวคิดและปญหาในการเลือกกลุมตัวอยาง เทคนิค
การสุมตัวอยางแบบตางๆ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ปญหาและแนวทางแกไขปญหา
ในการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการนําผลการวิจัย
ไปใช 
   
ER 2206 การวิจัยเชิงทดลอง  3(3-0) 
  Experimental Research   

ความหมาย ลักษณะและประโยชนของการวิจัยเชิงทดลอง ประเภทของตัวแปร
รูปแบบของการทดลอง หลักการออกแบบการทดลอง ขอดีและขอจํากัดของแบบการทดลอง การ
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ประยุกตใชในการวิจัยทางการศึกษา ความเที่ยงตรงของการทดลอง การเลือกใชสถิติใหสอดคลอง
กับรูปแบบการทดลอง 
   
ER 2207 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0) 
  Educational Research   

ความสําคัญของการวิจัย ประโยชนของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภท
ของการวิจัยทางการศึกษา ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจารณผลงานวิจัย การใชผลการวิจัย 
  
 
 
 
 
  
ER 2208 การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  3(3-0) 
  Behavioral Science Research   

ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร วิธีการ
ตางๆในการวิจัย การดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน 
การอานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน ฝก
ปฏิบัติการดําเนินงานวิจัย และผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน ฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัย
ภาคสนามทุกขั้นตอน 
   
ER 2209 เทคนิคการสุมกลุมตัวอยางการวิจัย  3(3-0) 
  Sampling Techniques   

ความหมายของประชากรและกลุมตัวอยาง ประโยชนของการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง 
ลักษณะของกลุมตัวอยางที่ดี การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง วิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง 
   
ER 2210 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  3(3-0) 
  Tools for Data Gathering   
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ความหมายและประเภทของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล หลักการและ
วิธีการสราง ลักษณะของเครื่องมือที่มีคุณภาพ การฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือ การทดลองใช การ
หาคุณภาพของเครื่องมือ และการปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ 
   
ER 3211 ปฏิบัติการวัดผลและการวิจัย  1  3(3-0) 
  Research Practicum   

ทําวิจัยทางการศึกษา 1 เรื่อง ใหถูกตองตามระเบียบวิธีการวิจัย 
   
ER 4212 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  3(3-0) 
  Research for Learning Development   

ศึกษาความหมายและลักษณะของการวิจัย  วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู 
ประโยชนและความสําคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย ฝกปฏิบัติการวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน
ช้ันเรียนและเขียนรายงานการวิจัยพรอมทั้งนําเสนอผลการวิจัยได ฝกปฏิบัติการวิจารณผลงานวิจัย
และนําผลงานวิจัยไปใช 

 
ER 3213 ประสบการณการวิจัย  3(3-0) 
  Practical Training of Research   

การศึกษาสภาพ วิธีการและปญหาเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ 
การเสนอรายงานพรอมทั้งแนวทางแกไขปญหา 

 
ER 4214 สัมมนาการวิจัย  3(3-0) 
  Seminar in Research   

การศึกษาคนควารายงานการวิจัย และนําเสนอเพื่อการวิเคราะหประเมินพรอมทั้ง
เสนอแนวทางในการนําผลไปใช ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมในการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
   
ER 4215 สัมมนาการวัดผลและการวิจัย  3(3-0) 
  Seminar in Measurement and Research   

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการวัดผลการศึกษา การวางแผนในการ
แกปญหาและอุปสรรคในการวัดการศึกษา การวางแผนพัฒนาการวัดผลการศึกษา และเสนอ
แนวคิดใหม ทางการวัดผลการศึกษา ตลอดจนการศึกษาคนควารายงานการวิจัย และนําเสนอเพื่อ
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การวิเคราะหประเมินพรอมทั้งเสนอ แนวทางในการนําผลไปใช ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมในการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 
กลุมวิชาสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูป 
ER 1301 สถิติเบื้องตน  3(3-0) 
  Fundamental Statistics   

ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา ประเภทของขอมูล 
การนําเสนอขอมูล สถิติบรรยาย ลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง สถิติบรรยายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร 2 ตัว การนําเสนอผลของสถิติบรรยาย และการแปลความหมาย 
   
ER 1302 สถิติเพื่อการวิจัย  3(3-0) 
  Statistics for Research   

การวิเคราะหลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง สมมุติฐานและการทดสอบ
สมมุติฐานทางการวิจัย สถิติที่ใชทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัว การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา และการแปลความหมาย 
ER 2303 สถิตินอนพาราเมตริกสําหรับการวิจัย  3(3-0) 
  Nonparametric Statistics for Research   

ความเขาใจเกี่ยวกับสถิตินอนพาราเมตริก วิธีการทดสอบขอมูลทางการศึกษา     
โดยใชสถิตินอนพาราเมตริก ไดแก การทดสอบภาวะความเหมาะสม การทดสอบกลุมตัวอยางเดียว 
การทดสอบตัวอยางสองกลุม และการทดสอบตัวอยางหลายกลุม การนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา และการแปลความหมาย 
   
ER 2304 สถิติวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวิจัย  3(3-0) 
  Statistics for Analyzing Research Tools   

ความมุงหมายและประโยชนของการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวิจัย ขั้นตอน และ
วิธีการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือลักษณะตางๆ การแปลผลการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 
   
ER 2305 สถิติและการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  3(3-0) 
  Statistics for Behavioral Science Research   
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ศึกษาลักษณะและขั้นตอนที่สําคัญของการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ระเบียบ
วิธีการทางสถิติที่สําคัญๆ ในการวิเคราะหขอมูล และฝกหัดวิจัยทางดานจิตวิทยา 
   
ER 2306 สถิติและการวิจัยสําหรับครู  3(3-0) 
  Statistics and Research for Teachers   

สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย การจัดทําและเสนอเคาโครงการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย
และการวิจัยช้ันเรียน การประเมินผลการวิจัย การนําผลการวิจัยและการวิจัยช้ันเรียนไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
   
ER 3307 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูล  3(3-0) 
  Computer Program for Educational Data Base Management   

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา 
คําสั่งและฟงกช่ันของโปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล การสรางโปรแกรมสําหรับการ
ปฏิบัติงานทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 
 

ER 2308 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการคลังขอสอบ 3(3-0) 
  Computer Program for Item Bank Management   

การศึกษาการใชงานโปรแกรมการจัดการคลังขอสอบ การสรางฐานขอมูลขอสอบ 
การเพิ่ม การลบ การแกไขขอมูล การคัดเลือกขอสอบ เพื่อนํามาใชในการวัดผลลักษณะตางๆ การ
คํานวณคาประจําขอสอบตามแนวทฤษฎีตางๆ และการพิมพขอสอบที่คัดเลือกไว 
   
ER 2309 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 1 3(3-0) 
  Computer Program for Measurement and Research 1   

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ประเภทและลักษณะสําคัญของ
โปรแกรมสําเร็จรูป กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย การสรางแฟมขอมูล 
(Data File) และการสรางแฟมคําส่ัง (Command File) เพื่อการวิเคราะหขอมูลลักษณะตางๆ 
   
ER 2310 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 2 3(3-0) 
  Computer Program for Measurement and Research 2   
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การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถิตินอนพาราเมตริก 
ไดแก การทดสอบภาวะความเหมาะสม การทดสอบกลุมตัวอยางเดียว การทดสอบตัวอยางสองกลุม 
การทดสอบกลุมตัวอยางหลายกลุม การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา และ
การแปลความหมาย 
 
กลุมวิชาการประเมิน 
ER 2401 การประเมินทางการศึกษา 3(3-0) 
  Educational Evaluation   

ความหมาย ความมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย กระบวนการของการประเมินทาง
การศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลดวย
เทคนิคใหมๆ การนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชใหเปนประโยชนทางการศึกษา บทบาทและ
หนาที่ของครูและผูบริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลโดยบุคคล
หรือองคกรภายในและภายนอก แนวโนมความคิดใหม และปญหาในการประเมินทางการศึกษา 
 
 
 
   
ER 2402 การวิเคราะหและติดตามโครงการ 3(3-0) 
  Project Analysis and Project Follow - up   

องคประกอบที่สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการ วงจรการวางแผน
โครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) รูปแบบ
และกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุมและการติดตามงานและโครงการ 
 
ER 2403 การประเมินโครงการ 3(3-0) 
  Project Evaluation   

กรอบความคิดในการประเมินโครงการและการวางแผนโครงการ การวิเคราะห
ความเปนไปไดของโครงการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 
   
ER 2404 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
  Personnel Evaluation   
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แนวคิดพื้นฐานในการบริหารและการประเมินบุคคล กรอบความคิดในการประเมนิ
บุคคล ลักษณะงานและเทคนิคการประเมิน การสรางและวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือในการประเมิน
บุคคล ปญหาและแนวโนมการประเมินบุคคล 
   
ER 3405 การดําเนินงานประกันคุณภาพ 3(3-0) 
  Implementing Quality Assurance   

ความหมายของการประกันคุณภาพ หลักการและกระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 
และตัวบงชี้ การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินภายในและภายนอก การ
เตรียมการเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
   
ER 3406 เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคณุภาพ 3(3-0) 
  Quality Control and Quality Improvement Techniques   

วิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ความจําเปนในการใชเทคนิค
การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหปญหาโดยเทคนิคการวิเคราะหเชิงระบบ วิธีการในการควบคุม
คุณภาพ การนําเสนอเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ การทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ 
 
 
2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาชีพครู 
บังคับ 
FE   1106 ความเปนคร ู 3(3-0) 
  Self-actualization for Teachers 
  ความหมาย  และความสําคัญของครู  การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู 
แบบองครวม  สภาวะและสถานการณทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และปจจัยอ่ืน ๆ     ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู  บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย 
 
FE   3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0) 
  Learning Resources and Local Wisdom 
  ความหมาย ความสําคัญ  ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถ่ิน โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
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ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะทรัพยากรการเรียนรู 
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู    จุดมุงหมาย  และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถ่ิน   การใชแหลงการเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
 
CI   1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร 3(3-0) 
  Principles of Education and Curriculum 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุงหมายของการศึกษา  ปรัชญาการศึกษา  
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร            
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร  
หลักการ  จุดหมาย  และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร  แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
CI   2303 หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Management 
  ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู  ระบบการเรียนรู กระบวน     
การจัดการเรียนรู  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการจัดการเรียนรู   กิจกรรมการเรียนรู     การจัด
บรรยากาศ    การเรียนรู   ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล   การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 
ETI   2101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0) 
  Educational Technology 
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา   นวัตกรรมการศึกษา   กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู   ส่ือการสอนประเภท
ตาง ๆ     การเลือก   การแสวงหา  การผลิต การใช  การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู 
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
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ER   2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Measurement and Evaluation 
  ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  พฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู   เครื่องมือท่ีใชในการ
วัดผล    การเรียนรู   ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   การสราง
เครื่องมือชนิดตาง ๆ  สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู     การวิเคราะหคุณภาพของ
เครื่องมือ     การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู      การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา    
การวัดและประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน 
 
ER   3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 
  Research for Teaching and Learning Development 
  ความหมายและลักษณะของการวิจัย  วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู 
ประโยชนความสําคัญ  และประเภทของการวิจัย     ขั้นตอนการวิจัย     จรรยาบรรณของนักวิจัย   
ฝกปฏิบัติ    การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน      
ช้ันเรียน  การเขียนรายงานการวิจัย   การนําเสนอผลการวิจัย    การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
 
PG   1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
  Applied Psychology for Learning  
  ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย    ทฤษฎี   
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู  ปจจัยที่สงผลตอ 
การเรียนรู      การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนให เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ                  
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน  
 
PG   3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 3(3-0) 
  Activity Organization for Student Development 
  ความหมาย   หลักการ   ความสําคัญ   และจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม                   
เพื่อพัฒนาผูเรียน  หลักการ  และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน     
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
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EA   3305 การประกันคณุภาพการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Quality Assurance  
  ความหมาย ความสําคัญ  จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  องคกร  สถาบัน  ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   ปจจัย  ตัวช้ีวัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา    บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
 
SPE   3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0) 
  Inclusive Education 
  ความหมาย  ปรัชญา หลักการ  ประเภท  ลักษณะ  และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ  ความหมายและความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม   การปรับเปลี่ยน
หลักสูตร  ส่ือและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนและ    
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม   ความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
 
เลือก 
FE   3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 
  Education and  Development of the Country 
  ความสัมพันธ ระหว างการศึกษากับการพัฒนาประ เทศ   การศึกษากับ                  
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม 
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน  ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 
FE   3204   กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น               2(2-0) 
  Educational Activity for Local  
  โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถ่ิน  บทบาทของคนและองคกรชุมชน 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถ่ิน    กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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FE   4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
  Independent Study in Education 
  นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา  โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน 
 
FE   4902 สัมมนาปญหาการศึกษา            3(3-0) 
  Seminar in Educational Problems 
  ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิารสัมมนาปญหาการศึกษา 
 
CI   3201   กิจกรรมรวมหลักสูตร     2(2-0) 
  Co-curriculum Activities 
   ศึกษาเกี่ ยวกับความหมายและความมุ งหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร  
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร  ลักษณะของผูนําและผูตาม  ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย  หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร  
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร 
 
 
CI   3210 การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น            2(2-0) 
  Curriculum Development for Local 
  ความรูทั่ วไปเกี่ ยวกับหลักสูตร   กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร              
การประเมินผลหลักสูตร   ความเปนมา    และความสําคัญของหลักสูตร       หลักการ    จุดหมาย   
โครงสรางของหลักสูตร   การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร    หลักการ     
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน 
 
CI   3301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 
  ความหมาย   ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน    ทักษะ
การนําเขาสูบทเรียน    การเราความสนใจ    การตั้งคําถาม     การใชส่ือการเรียนการสอน   
การเลาเรื่อง   การเสริมแรง   การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา   การอธิบาย
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ยกตัวอยาง   และสรุปบทเรียน   การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด 
 
CI   3302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Supervision 
  ความหมาย     ความสําคัญ    และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา       หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา     การพัฒนาการเรียนการสอน     
การนิเทศการสอน      การนิเทศภายใน 
 
CI   4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร            3(2-2) 
  Teaching Skills for Science Teachers 
  วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร   ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร     ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงาน
วิทยาศาสตร    การออกแบบและการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ   ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน   ทักษะอื่น ๆ 
ที่จําเปน   การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
ETI   1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
         Utilization of Mass Media in Education  
          ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และส่ือสาร
สารสนเทศในรูปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ      
การเรียนรู   การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู  
 
ETI 3301 การผลิตวัสดุกราฟก 3(2-2) 
         Production of Graphic Materials  
  ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต 
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก  ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร          
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน 
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ETI   4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0) 
        Telecommunications and Distance Learning  
  แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายสากล 
(Internet) ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ         
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 
 
ER   4105 การวิเคราะหและการประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0) 
  Project Analysis and Project Evaluation in Education 
  องคประกอบที่ สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการทางการศึกษา           
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility 
Study)  รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ  
 
 
 
 
PG   2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ  
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ   เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน 
 
PG   3101 ความคิดสรางสรรค                         2(2-0) 
  Creative Thinking 
  ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค      ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
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ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค      การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ    
การประเมินความคิดสรางสรรค 
 
PG   3302 ทฤษฎีและปฏบิัติการทางจติวิทยาสังคม   2(2-0) 
  Theories and Practice in Social Psychology 
  ความหมาย    ความสําคัญ   ประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวน       
การกลุม  กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาท และการคลอยตาม                  
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม  เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม  การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ   
แรงจูงใจในทางสังคม  การรวมมือ     การแขงขัน   การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา    
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน 
  
PG   3501     จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                     3(3-0) 
  Adolescence Guidance Psychology 
  วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน    ปจจัยที่
สงผลตอพัฒนาการ   ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียน          
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน    แกไขปญหา  และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา  อาชีพ  สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา    ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว 
PG   3502      จิตวิทยาการแนะแนว                      2(2-0) 
  Guidance Psychology 
  ความหมาย   ความสําคัญ   ปรัชญาและหลักการแนะแนว    ประเภทของการแนะ
แนว  บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการ
แนะแนว คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว  กลไกความสําเร็จของการแนะแนว    การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน 
 
PG   3603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 
  Tools and Techniques in Guidance 
  หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือและ
เทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว   ทั้งที่เปนแบบทดสอบและ
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ไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใชเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน 
 
EA   1101  หลักการบริหารการศึกษา  2(2-0) 
  Principles of Educational Administration 
  ศึกษาความหมายการบริหารการศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ      
การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาหลักสูตร  ปญหาตาง  ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย 
 
EA   1102  ภาวะผูนาํ               2(2-0) 
  Leadership 
  ความหมายและความสําคัญของผูนํา     แบบของผูนํา     บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุณลักษณะของผูนําที่ดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนาความสรางสรรค       
ของผูนํา  ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 
 
 
 
 
EA   2104  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร   2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
  ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร  บทบาทหนาที่ 
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร 
 
EA   3101  ธุรกิจการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Business                   
  ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษาวิวัฒนาการ
ของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การใชประโยชนจากสถิติทาง



  
54 

การศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการศึกษากับธุรกิจ  
การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา             
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา     
การควบคุม   การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา  การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา 
 
EA   4301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ        2(2-0) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration 
  ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ   แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ 
 
EC   1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 3(3-0) 
  Child Care and Child Development 
  ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรม
เล้ียงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย   
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย      มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 
 
 
EC   2101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0) 
  Pre-school  Education 
  ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีของ
นักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความเปนมาของการอนุบาลศึกษา
ของตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล      การศึกษาไทยและรูปแบบการจัดการ
อนุบาลไทย    หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการอนุบาลศึกษา      
นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 
 
EC   3501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Parents  Guidance for Pre-school  Children 
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  ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กับการศึกษา  สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูปกครอง  ธรรมชาติของ 
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน  ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม 
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท 
 
EC   4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 
  ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม   หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน  เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม 
 
3. กลุมวิชาการปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 
GED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา 1(60) 
  Study   and  Participation   in  School 

ศึกษาสังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย 2 
สัปดาห 
 
 
 
ER 3127 การทดลองปฏิบัตงิานวดัผลและการวิจัย  1   1(60) 
  Supervised Practicum in Measurement and Research  1  
  การทดลองฝกปฏิบัติงานวัดผลและการวิจัยในหนวยงาน 
 
ER 3128 การทดลองปฏิบัตงิานวดัผลและการวิจัย  2   1(60) 
  Supervised Practicum in Measurement and Research  2  
  การทดลองฝกปฏิบัติงานวัดผลและการวิจัยในหนวยงาน 
 
ER 3211 ปฏิบตัิการวัดผลและการวิจัย 1                                                          2(140) 
  Measurement and Research Practicum 1 
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  วางแผนปฏิบัติการโครงการวัดผลและการวิจัย  1  โครงการใหถูกตองตามระเบียบ
วิธีการเพื่อพัฒนางานวัดผลและการวิจัยของหนวยงาน 
 
ER 3212 ปฏิบตัิการวัดผลและการวิจัย 2                                                          2(140) 
  Measurement and Research Practicum 2 
  ปฏิบัติการโครงการวัดผลและการวิจัย  1  โครงการใหถูกตองตามระเบียบวิธีการ
เพื่อพัฒนางานวัดผลและการวิจัยของหนวยงาน 
 
ER 4129 การฝกประสบการณวิชาชีพงานวัดผลและการวิจัย 1                 5(450) 
  Professional Experience in Educational Measurement and Research 1 
  การศึกษาสภาพงานวัดผลและการวิจัย ปญหาเกี่ยวกับงานวัดผลและการวิจัยใน
หนวยงาน ฝกปฏิบัติงานวัดผลและการวิจัยในหนวยงาน วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกปญหา 
การเสนอโครงการเพื่อพัฒนางานวัดผลและการวิจัยของหนวยงาน 
 
ER 4130 การฝกประสบการณวิชาชีพงานวัดผลและการวิจัย  2             5(450) 
  Professional Experience in Educational Measurement and Research 2 
  การศึกษาสภาพงานวัดผลและการวิจัย ปญหาเกี่ยวกับงานวัดผลและการวิจัยใน
หนวยงาน ฝกปฏิบัติงานวัดผลและการวิจัยในหนวยงาน วิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกปญหา 
การเสนอโครงการเพื่อพัฒนางานวัดผลและการวิจัยของหนวยงาน 
 
 


