หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พุทธศักราช 2548
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
:
ชื่อยอ

:

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและการวิจัย
Bachelor of Education Program in Measurement and Research

ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดผลและการวิจัย)
Bachelor of Education (Measurement and Research)
ค.บ. (การวัดผลและการวิจัย)
B.Ed. (Measurement and Research)

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
Test and Measurement Theory

3(3-0)

33
มาตรการวั ด แบบต า งๆ ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ คะแนน ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การวั ด และ
การทดสอบ ความคลาดเคลื่อนทางการวัด ทฤษฎีและการคํานวณคาความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง
ตลอดจนการตีความหมายของคะแนน
ER

2103 การสรางแบบทดสอบ
3(3-0)
Test Construction
ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสร า งแบบทดสอบชนิ ด ต า งๆ และ
การสร า งแบบทดสอบมาตรฐาน การนํ า แบบทดสอบไปใช การประเมิ น และการปรั บ ปรุ ง
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 ปญหาและแนวทางในการแกปญหาเกีย่ วกับ
การประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ER

3107 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
3(3-0)
Evaluation in Thai Language
บทบาท ความสํ า คั ญ ธรรมชาติ แ ละจุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร จุ ด มุ ง หมายใน
การสอนกลุมวิชาภาษา การวัดผลกลุมวิชาภาษา ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุมวิชาภาษา การ
สร า งตารางจํ า แนกข อ สอบ การสร า งและการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ให ส อดคล อ งกั บ

34
พฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการวัดผลตามวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา และการใชผล
การวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน
ER

3108 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3(3-0)
Evaluation in Mathematics
บทบาท ความสํ า คั ญ ธรรมชาติ แ ละจุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร จุ ด มุ ง หมายใน
การสอนกลุมวิชาคณิตศาสตร การวัดผลกลุมวิชาคณิตศาสตร ไดแก ลําดับขั้นพฤติกรรมของกลุม
วิชาคณิตศาสตร การสรางตารางจําแนกขอสอบ การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือให
สอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอนและการวัดผลตามวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา
และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อตัดสินผลการเรียน

ER

3109 การประเมินผลกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
3(3-0)
Evaluation in Science
บทบาท ความสํ า คั ญ ธรรมชาติ แ ละจุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร จุ ด มุ ง หมายใน
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
Evaluation in Health Education and Physical Education

3(3-0)
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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 ลําดับขัน้
พฤติกรรม การสร างตารางจําแนกขอสอบ การสร างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ให
สอดคลองกับพฤติกรรม จุดมุงหมายในการสอน และการวัดผลตามวัตถุประสงค และเนื้อหาสาระ
การเรียนรู และการใชผลการวัดเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อตัดสินผลการเรียน

ER

3115 การวัดบุคลิกภาพ
3(3-0)
Measurement of Personality
ความหมายของบุคลิกภาพ ทฤษฎีของบุคลิกภาพ กระบวนการวัด หลักการและ
วิธี ก ารสร า งเครื่ อ งมื อ การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ การแปลผลและการนํ า ผลการวั ด
บุคลิกภาพไปใช ปญหาและแนวทางแกไขการวัดบุคลิกภาพ
ER 3116 การวัดจริยธรรม
3(3-0)
Ethics Measurement Methodology
ความหมายของจริ ย ธรรม ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม ระดั บ ชั้ น ของจริ ย ธรรม
หลั ก การและวิ ธี ก ารในการสร า งเครื่ อ งมื อ วั ด จริ ย ธรรม การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
การแปลผล การนําขอความรูเกี่ยวกับการวัดจริยธรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
ER

3117 การวัดเจตคติ
3(3-0)
Measurement of Attitude
ความหมายและทฤษฎีของเจตคติ องคประกอบของเจตคติ การใหนิยามคําที่ใชใน
การวัดเจตคติ หลัก การและวิ ธีการในการสรางเครื่องมือวัดเจตคติ การตรวจสอบคุณ ภาพของ
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
ประโยชน ข องแบบทดสอบวั ด ความถนั ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ สมรรถภาพทางสมองการสร า ง
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน
ER

3123 แบบทดสอบมาตรฐาน
3(3-0)
Standardized Test
ลักษณะและกระบวนการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน ไดแก การสรางแบบทดสอบ
การทดลองใช การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบมาตรฐาน การสรางเกณฑ
มาตรฐาน การเขี ย นคู มื อ การใช แ บบทดสอบมาตรฐาน จรรยาบรรณในการใช แ บบทดสอบ
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
การวิ เ คราะห ป ญ หาและอุ ป สรรคในการวั ด ผลการศึ ก ษา 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
ของการวิ จั ย ทางการศึ ก ษา ขั้ น ตอนการวิ จั ย การวางแผนการวิ จั ย การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เพื่ อ
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 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
Tools for Data Gathering

3(3-0)
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ความหมายและประเภทของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล หลักการและ
วิธีการสราง ลักษณะของเครื่องมือที่มีคุณภาพ การฝกปฏิบัติการสรางเครื่องมือ การทดลองใช การ
หาคุณภาพของเครื่องมือ และการปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
ER

3211 ปฏิบัติการวัดผลและการวิจัย 1
Research Practicum
ทําวิจัยทางการศึกษา 1 เรื่อง ใหถูกตองตามระเบียบวิธีการวิจัย

3(3-0)

ER

4212 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(3-0)
Research for Learning Development
ศึกษาความหมายและลักษณะของการวิจัย วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู
ประโยชนและความสําคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย ฝกปฏิบัติการวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน
ชั้นเรียนและเขียนรายงานการวิจัยพรอมทั้งนําเสนอผลการวิจัยได 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
การวิ เ คราะห ป ญ หาและอุ ป สรรคในการวั ด ผลการศึ ก ษา การวางแผนในการ
แกป ญ หาและอุ ปสรรคในการวั ดการศึก ษา การวางแผนพัฒนาการวัดผลการศึก ษา 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
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บสถิ ติน อนพาราเมตริก วิธี ก ารทดสอบข อมู ลทางการศึ ก ษา
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
Statistics for Behavioral Science Research

3(3-0)
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ศึ ก ษาลัก ษณะและขั้น ตอนที่ สําคัญของการวิจั ย ทางพฤติกรรมศาสตร ระเบี ย บ
วิธีการทางสถิติที่สําคัญๆ ในการวิเคราะหขอมูล และฝกหัดวิจัยทางดานจิตวิทยา
ER

2306 สถิติและการวิจัยสําหรับครู
3(3-0)
Statistics and Research for Teachers
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัย การจัดทําและเสนอเคาโครงการวิจัย การปฏิบัติการวิจัย
และการวิจัยชั้นเรียน การประเมินผลการวิจัย การนําผลการวิจัยและการวิจัยชั้นเรียนไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ER

3307 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูล
3(3-0)
Computer Program for Educational Data Base Management
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการฐานขอมูลทางการศึกษา
คําสั่งและฟงก ชั่นของโปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล 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
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การใช ค อมพิ ว เตอร ประเภทและลั ก ษณะสํ า คั ญ ของ
โปรแกรมสําเร็จรูป กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย การสรางแฟมขอมูล
(Data File) และการสรางแฟมคําสั่ง (Command File) เพื่อการวิเคราะหขอมูลลักษณะตางๆ
ER

2310 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย 2
Computer Program for Measurement and Research 2

3(3-0)
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การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถิตินอนพาราเมตริก
ไดแก การทดสอบภาวะความเหมาะสม การทดสอบกลุมตัวอยางเดียว การทดสอบตัวอยางสองกลุม
การทดสอบกลุมตัวอยางหลายกลุม การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา 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
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการ 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
Personnel Evaluation

3(3-0)
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แนวคิดพื้นฐานในการบริหารและการประเมินบุคคล กรอบความคิดในการประเมิน
บุคคล ลักษณะงานและเทคนิคการประเมิน การสรางและวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือในการประเมิน
บุคคล ปญหาและแนวโนมการประเมินบุคคล
ER

3405 การดําเนินงานประกันคุณภาพ
3(3-0)
Implementing Quality Assurance
ความหมายของการประกันคุณภาพ หลักการและกระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน
และตัวบงชี้ การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินภายในและภายนอก การ
เตรียมการเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ER

3406 เทคนิคการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ
3(3-0)
Quality Control and Quality Improvement Techniques
วิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ความจําเปนในการใชเทคนิค
การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหปญหาโดยเทคนิคการวิเคราะหเชิงระบบ วิธีการในการควบคุม
คุณภาพ การนําเสนอเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ การทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ

2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสํา คั ญ ของครู การพัฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณแห ง ความเป น ครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
FE

3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2(2-0)
Learning Resources and Local Wisdom
ความหมาย ความสํา คัญ ขอบข ายของแหล ง การเรีย นรู แ ละภู มิป ญ ญาทองถิ่ น
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
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ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุดมุงหมาย และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา
CI

1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร ประเภทของหลัก สูตร องคประกอบของหลัก สูตร
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
หลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

CI

2303 หลักการจัดการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญของการจัด การเรี ย นรู ระบบการเรี ย นรู กระบวน
การจัด การเรี ย นรู รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัด การเรี ย นรู กิจกรรมการเรีย นรู การจั ด
บรรยากาศ การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การวางแผนการจัดการเรียนรู
ETI

2101 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คั ญ ประโยชน และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู สื่อการสอนประเภท
ตาง ๆ การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
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ER

2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Measurement and Evaluation
ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการ
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
ชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
PG

1203 การประยุกตจติ วิทยาเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของมนุ ษ ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอ
การเรี ย นรู การจั ด สภาพแวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน
PG

3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ รียน
3(3-0)
Activity Organization for Student Development
ความหมาย หลั ก การ ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียน หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
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EA

3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ความเป นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา องคกร สถาบัน ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
SPE 3601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ต อ งการพิ เ ศษ ความหมายและความมุ ง หมายของการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม การปรั บ เปลี่ ย น
หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนและ
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม ความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

เลือก
FE 3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Education and Development of the Country
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษากั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
FE

3204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่ น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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FE

4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน
FE

4902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

3(3-0)

CI

3201 กิจกรรมรวมหลักสูตร
2(2-0)
Co-curriculum Activities
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความมุ ง หมายของกิ จ กรรมร ว มหลั ก สู ต ร
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร ลักษณะของผูนําและผูตาม ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร

CI

3210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(2-0)
Curriculum Development for Local
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร กระบวนการสร า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมา และความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น
CI

3301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ
การนํ า เข า สู บ ทเรี ย น การเร า ความสนใจ การตั้ ง คํ า ถาม การใช สื่ อ การเรี ย นการสอน
การเล า เรื่ อ ง การเสริ ม แรง การใช กิ ริ ย าท า ทางและวาจา การใช ก ระดานดํ า การอธิ บ าย
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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
วิ ท ยาศาสตร การออกแบบและการสร า งสื่ อ การสอนวิ ท ยาศาสตร การจั ด กิ จ กรรมค า ย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ
ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
ETI 1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรูปแบบอื่ นเพื่อการศึกษา การใชแ ละเลือกรับข อมู ลขาวสารที่เ ปน ประโยชนตอ
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

51

ETI

4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย การจั ด การศึ ก ษาโดยผ า นระบบสื่ อ ทางไกลในรู ป แบบต า ง ๆ การใช เ ครื อ ข า ยสากล
(Internet) ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล

ER

4105 การวิเคราะหและการประเมินโครงการทางการศึกษา
2(2-0)
Project Analysis and Project Evaluation in Education
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการทางการศึ ก ษา
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
การประเมินความคิดสรางสรรค

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ

PG

3302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practice in Social Psychology
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประโยชน ข องจิ ต วิ ท ยาสั ง คม กลุ ม และกระบวน
การกลุ ม กระบวนการสั ง คมประกฤติ ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยา บทบาท และการคล อ ยตาม
(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
สง ผลต อ พั ฒ นาการ ป ญ หาเฉพาะวั ย บทบาทของครู กั บ การแนะแนวเด็ ก วั ย รุ น ในโรงเรี ย น
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 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
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
ศึ ก ษาความหมายการบริ ห ารการศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ปญหาตาง ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
EA

1102 ภาวะผูนาํ
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุ ณ ลั ก ษณะของผู นําที่ ดี การเสริ มสร า งภาวะผู นํา จิตวิท ยาผู นํา การพั ฒ นาความสร า งสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา

EA

2104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
2(2-0)
Ethics for Administrators
ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร บทบาทหน า ที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
EA

3101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึกษาความหมาย ขอบขาย ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษาวิวัฒนาการ
ของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใชประโยชนจากสถิติทาง
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การศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางการศึกษากับธุรกิจ
การบริ ห ารและการจั ด การทางธุ ร กิ จ ศึ ก ษาในโรงเรี ย น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การศึ ก ษา
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา
การควบคุม การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา
EA

4301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ
EC

1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นได

EC

2101 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Education
ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและทฤษฎีของ
นักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเปนมาของการอนุบาลศึกษา
ของตางประเทศ ประวัติความเปนมาของการอนุบาล การศึกษาไทยและรูปแบบการจัดการ
อนุบาลไทย หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการอนุบาลศึกษา
นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ

EC

3501 การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
Parents Guidance for Pre-school Children

2(2-0)

55
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กั บ การศึ ก ษา สภาพสั ง คมไทยกั บ ความจํ า เป น ต อ งมี ก ารแนะแนวผู ป กครอง ธรรมชาติ ข อง
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
EC

4501 การใหการศึกษาแกผปู กครองเด็กปฐมวัย
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 การทดลองปฏิบัตงิ านวัดผลและการวิจัย 1
Supervised Practicum in Measurement and Research 1
การทดลองฝกปฏิบัติงานวัดผลและการวิจัยในหนวยงาน

1(60)

ER

3128 การทดลองปฏิบัตงิ านวัดผลและการวิจัย 2
Supervised Practicum in Measurement and Research 2
การทดลองฝกปฏิบัติงานวัดผลและการวิจัยในหนวยงาน

1(60)

ER

3211 ปฏิบตั ิการวัดผลและการวิจัย 1
Measurement and Research Practicum 1

2(140)

56
วางแผนปฏิบัติการโครงการวัดผลและการวิจัย 1 โครงการใหถูกตองตามระเบียบ
วิธีการเพื่อพัฒนางานวัดผลและการวิจัยของหนวยงาน
ER

3212 ปฏิบตั ิการวัดผลและการวิจัย 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

