
 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ก.วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า     24     หน่วยกิต 
 -  สัมมนา     2   หน่วยกิต  
 -  วิชาเอกบังคับ   12   หน่วยกิต 
 -  วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 10   หน่วยกิต 

ข.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
 



3.1.3 รายวิชา  
ก.วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 24   หน่วยกิต 

-  สัมมนา 2  หน่วยกิต 
01176597 สัมมนา 1,1 

   (Seminar) 
- วิชาเอกบังคับ 12  หน่วยกิต 

01176511 สารัตถทางอาชีวศึกษา     3(3-0-6) 
  (Foundations of Vocational Education) 

01176541** การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานทางอาชีวศึกษา 3(3-0-6) 
  (Development of Quality System and  
    Standard in Vocational Education) 

 01176571* เทคโนโลยีสารสนเทศทางอาชีวศึกษา   3(3-0-6) 
  (Information Technology in Vocational Education) 
 01176591** ระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนอาชีวศึกษา    3(3-0-6)
   (Research Methods in  
  Vocational Education Development) 

 - วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 10   หน่วยกิต 
01176531 การจัดการทางอาชีวศึกษา    3(3-0-6) 
 (Vocational Education Management) 
01176532 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอาชีวศึกษา   3(3-0-6) 
  (Change Management in Vocational Education  
 Organization) 
01176533* การบริหารความเสี่ยงทางอาชีวศึกษา   3(3-0-6) 
 (Risk Management in Vocational Education) 
01176542**  การประเมินคุณภาพทางอาชีวศึกษา    3(3-0-6) 
 (Quality Assessment in Vocational Education) 
01176543** การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางอาชีวศึกษา    3(3-0-6) 
 (Vocational Education Strategic Planning) 
01176551**   การพัฒนาอาชีวศึกษาในชุมชน     3(3-0-6) 
 (Vocational Education Development in Community) 
01176552* การสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3(3-0-6) 
 (Networking for Participation Community Development)  
01176561*   การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาทางอาชีวศึกษา  3(0-6-3) 
 (Practicum in Vocational Education Institute) 
 
 

*  รายวิชาเปิดใหม่  
** รายวิชาปรับปรุง  



01176572* การจัดการความรู้ส าหรับพัฒนาอาชีวศึกษา            3(3-0-6)      
 (Knowledge Management for  

 Vocational Education Development) 
01176581* กลยุทธ์การเรียนการสอนทางอาชีวศึกษา              3(3-0-6) 
 (Vocational Education Instruction Strategies) 
01176582* การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทางอาชีวศึกษา 3(3-0-6)

 (Curriculum Development and Learning Process in 
 Vocational Education) 
01176583* นวัตกรรมการฝึกอบรมทางอาชีวศึกษา   3(3-0-6)

 (Training Innovation in Vocational Education) 
01176592* การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษา  3(3-0-6)  
 (Research for Learning and Teaching in 
 Vocational Education) 
01176593* สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางอาชีวศึกษา  3(2-2-5)

 (Statistic and Data Analysis in Vocational Education) 
01176596   เรื่องเฉพาะทางพัฒนอาชีวศึกษา    1-3 
 (Selected Topics in Vocational Education Development) 
01176598  ปัญหาพิเศษ      1-3 
                  (Special Problems) 

ข.วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต 
01176599  วิทยานิพนธ์ 1-12 
  (Thesis) 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน

อาชีวศึกษา ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 
เลขล าดับที่ 1 – 2 (01)  หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
เลขล าดับที่ 3 – 5  หมายถึง  สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 
เลขล าดับที่ 6  (5) หมายถึง  ระดับปริญญาโท 
เลขล าดับที่ 7   มีความหมายดังต่อไปนี้ 

1 หมายถึง  กลุ่มวิชา พื้นฐานทั่วไป 

2 หมายถึง  กลุ่มวิชา ปรัชญา  หลักการ  
3 หมายถึง  กลุ่มวิชา บริหาร การจัดการ 
4 หมายถึง  กลุ่มวิชา  ระบบ สมรรถภาพ มาตรฐานวิชาชีพ 
5 หมายถึง  กลุ่มวิชา  สังคม ชุมชน การพัฒนา  
6 หมายถึง  กลุ่มวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7 หมายถึง  กลุ่มวิชา  เทคโนโลยี  สารสนเทศ คอมพิวเตอร์    

 
*  รายวิชาเปิดใหม่  



8  หมายถึง  กลุ่มวิชา  หลักสูตร การเรียนการสอน การเรียนรู้ 
 9 หมายถึง  กลุ่มวิชา  วิจัย สถิติ เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหา

พิเศษ        และวิทยานิพนธ์   
เลขล าดับที่ 8   หมายถึง  ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วย

ตนเอง) 
01176511  สารัตถทางอาชีวศึกษา     3(3-0-6)

  
01176571 เทคโนโลยีสารสนเทศทางอาชีวศึกษา   3(3-0-6) 
01176591  ระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนอาชีวศึกษา   3(3-0-6) 
01176597  สัมมนา       1 

รวม    10( - - ) 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2     จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

01176541 การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานทางอาชีวศึกษา 3(3-0-6) 
01176597  สัมมนา       1 
   วิชาเอกเลือก       7( - - ) 

รวม                11( - - ) 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

01176599  วิทยานิพนธ์ 6 
วิชาเอกเลือก  3( - - )       

รวม       9( - - ) 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

01176599  วิทยานิพนธ์ 6 
รวม        6( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 01176511  สารัตถทางอาชีวศึกษา
 3(3-0-6) 
 (Foundations of Vocational Education) 

กระบวนทรรศน์และแนวคิดทางอาชีวศึกษา วิวัฒนาการของการอาชีวศึกษาในประเทศ
ไทย พื้นฐานของการจัดอาชีวศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทางอาชีวศึกษา ความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาอาชีพ  ระบบการจัดการ
สารสนเทศในการพัฒนาอาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศต่างๆ และแนวโน้ม
ในการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย  

Paradigm and concepts of vocational education, evolution of Thai 
vocational education. Disciplinary foundations of vocational education, human 
resource development concepts in vocational education and related theories. 
Career path and career development, information management system in 
vocational education development. Vocational education management in 
other countries and trends in Thai vocational education development. 

 01176531 การจัดการทางอาชีวศึกษา 
 3(3-0-6) 
 (Vocational Education Management) 

ทฤษฎีและหลักการของการจัดการทางอาชีวศึกษา ระบบและแบบจ าลองการจัดการ
สถานศึกษาเชิงคุณภาพ การจัดการด้านอาชีวศึกษาในเรื่องแผนงาน แผนอัตราก าลัง แผน
งบประมาณ  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการวิชาการ การจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินและสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม การนิเทศ
การศึกษา การนิเทศการฝึกงาน การพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งงานวิชาการ
และการฝึกงาน 

Theories and principles of vocational education administration. System 
and type of qualitative institutional administration. Vocational education 
management focusing on planning, manpower plan, budget plan, human 
resource development and management, academic management, financial 
resource and environment  management,  management  of information 
system, training, educational supervision, practical supervision, development 
of collaboration with the enterprise sectors in both area of academic and 
apprentice. 

 
 
 
 
 



 
 01176532 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอาชีวศึกษา 
 3(3-0-6) 
 (Change Management in Vocational Education Organization) 

แนวคิดและวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบ ยุทธวิธีและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรทางการศึกษาและองค์กรทางวิชาชีพ กลยุทธ์การแทรกแซง การ
ต่อต้านและการแก้ปัญหา 

Concept and evolution of changes elements, strategy and directions of 
changes in the educational and professional organization. The intervention 
strategies, the resistance and problem solving. 

 01176533* การบริหารความเสี่ยงทางอาชีวศึกษา 
 3(3-0-6)   (Risk 
Management in Vocational Education) 

 แนวคิดและหลักการบริหารความเสี่ยง แนวทางการตรวจสอบภายใน หลักการการ
ควบคุม ทฤษฎีการตัดสินใจ เครื่องมือและปัจจัยของการบริหารความเสี่ยง บทบาทของ
ผู้บริหารที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงทางอาชีวศึกษา 
 Concept and principle of risk management, internal audit approach,  
controlling principle, decision making theory, instruments and factors of risk 
management , role of administrator of risk management in vocational 
education. 

 01176541** การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานทางอาชีวศึกษา 
 3(3-0-6) 
 (Development of Quality System and Standard in Vocational Education) 
   แนวทางและกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน หลักการและกระบวนการ

ประเมินเชิงคุณภาพทางอาชีวศึกษา  ระบบการประเมินผลผลผลิต และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  และการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพทางอาชีวศึกษา มาตรฐานทางวิชาชีพ และการ
สร้างเกณฑ์มาตรฐานทางอาชีวศึกษา  การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการ
ตรวจสอบคุณภาพ  ระบบข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือและการใช้สถิติ และจริยธรรมของผู้
ประเมิน 

 
 
 
 

 
*  รายวิชาเปิดใหม่  
** รายวิชาปรับปรุง 
 
 



 
Guidelines and procedure of quality and standard development. 

Principles and approaches of qualitative evaluation in vocational education. 
Systems of the productivity evaluation and performance-based evaluation.  
Identification of indicators of vocational education quality, professional 
standard and standard criteria construction in vocational education. Quality 
controls, quality assurance and quality audit. Information technology system, 
tools and the uses of statistics, and ethics of the assessor. 

 01176542** การประเมินคุณภาพทางอาชีวศึกษา 
 3(3-0-6) 
 (Quality Assessment in Vocational Education) 

หลักและแนวคิดของการประเมินคุณภาพทางอาชีวศึกษา ความจ าเป็นของการประเมิน 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา การประยุกต์การประเมินตามสภาพ
จริง  ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เทคนิคของการด าเนิน
หารประเมินและการจัดท ารายงาน บทบาท ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของผู้ประเมิน 

Principles and concepts of quality assessment in vocational education. 
Needs for assessment.  Indicator and criteria development for vocational 
education standard.  Application of authentic assessment.  Linkage between 
internal and external quality assessment.  Techniques for conducting 
assessment and reporting.  Roles, responsibilities and codes of ethics of 
assessor. 

 01176543**  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางอาชีวศึกษา 
 3(3-0-6) 

 (Vocational Education Strategic Planning) 
แนวคิดและทฤษฎีการวางแผน  การวางแผนและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์

ของการวางแผนกับอาชีวศึกษา การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา การวางแผนธุรกิจด้าน
อาชีวศึกษา การวางแผนประกอบอาชีพ การวางแผนงบประมาณ การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ การวิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การสร้างความเข้าใจเชิงนโยบายกับวัฒนธรรมองค์กร  
จรรยาบรรณในการวางแผน 

 
 
 
 

      
** รายวิชาปรับปรุง 

 
 



 
 

      Concept and planning theory,  planning and analysis strategic,  
relationship of planning and vocational education,  school development 
planning,  business  planning in vocational  education,  career path planning,  
budget planning,  transformation of  plan  into  action,  management of 
information system for planning and decision making,  analysis and risk 
management, knowledge management, create understanding in term of 
organizational culture, code of ethics in planning. 

01176551**  การพัฒนาอาชีวศึกษาในชุมชน 
 3(3-0-6) 

 (Vocational Education Development in Community) 
ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน การอาชีวศึกษากับการพัฒนาอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ         

การประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง  การจัดการธุรกิจ  การศึกษาและวิเคราะห์
ชุมชน   
การวางแผนและด าเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพในชุมชน  และการประเมินการด าเนินงาน
พัฒนาอาชีพในชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่ 

 Community developing theory, vocational education and career 
development, independent career, self-employed, small and medium 
enterprise, business management. Study and analysis in community, planning 
for career development  in community, implementation and evaluation. Field 
trip required. 

01176552* การสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 3(3-0-6) 
 (Networking for Participation Community Development)  

 ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาชุมชน  รูปแบบชุมชน กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายชุมชน  
การวางแผนแบบมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบต่อสังคม  เศรษฐกิจชุมชน  เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม  แผนชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดการความรู้
ชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่ 

Theories and concepts of community development,  type of community , 
created  of community networking strategy,  participation planning,  social 
responsibility,  community economy,  creative economy , community 
development standard,  participation  community development , community 
plans, sufficiency economy, community learning center,  community  
empowerment,  knowledge management in community, participatory action 
research for community development,  field trip required. 



01176561*   ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา
 3(0-6-3)
 (Practicum in Vocational Education Institute) 

  การฝึกงานทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน และการประกัน 
 คุณภาพในสถาบันทางด้านอาชีวศึกษา 

 Practices for teaching and learning, in-classroom research and quality 
assurance in vocational education institutes. 

 01176571* เทคโนโลยีสารสนเทศทางอาชีวศึกษา
 3(3-0-6) 
  (Information Technology in Vocational Education) 

ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษา 

 Importance of information technology, components of information 
technology, data communications and network system, management 
information systems,         e-learning,  information technology for instruction 
in vocational education. 

 01176572*
 การจัดการความรู้ส าหรับพัฒนาอาชีวศึกษา                
 3(3-0-6) (Knowledge Management for Vocational Education Development) 

แนวคิดเก่ียวกับความรู้ ความส าคัญของการจัดการความรู้ องค์ประกอบของวงจรความรู้ 
ประเภทรูปแบบและกระบวนการการจัดการความรู้ การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 
เครื่องมือ     การจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ทางพัฒนอาชีวศึกษา  

Concepts about knowledge, importance of knowledge management, 
components of knowledge cycle, types; models and knowledge management 
procedure, drivers of the knowledge management, tools of knowledge 
management, Applications of knowledge in vocational education 
development. 

 
 
 
 
 

 
*  รายวิชาเปิดใหม่  

 
 



 

 01176581  *  กลยุทธ์การเรียนการสอนทางอาชีวศึกษา                            
 3(3-0-6) (Vocational Education Instruction Strategies) 

ทฤษฎี แนวคิด จุดประสงค์ของการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระบบ นอก
ระบบ และระบบทวิภาคี วิธีการสอนทางอาชีวศึกษา การวัดและประเมินผล นวัตกรรมใน
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี แผนการสอนทาง
อาชีวศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่ 

 Theories,  concepts, educational objectives, learning  experience  in  
formal, non-formal  and  dual system,  teaching methodology,  measurement  
and  evaluation. Innovation for teaching and learning  for vocational 
education in formal, non-formal and dual system.  Lesson plan in vocational  
education.  Field  trip required. 

 01176582  *  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทางอาชีวศึกษา              
3(3-0-6) (Curriculum Development and Learning Process in Vocational Education) 

 ความหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ การประเมินหลักสูตร ทฤษฎีและวิธีสอนทางอาชีวศึกษา การผลิตและการใช้
สื่อการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบและการจัดการกิจกรรม การวัดผลและการ
ประเมินผล การท าแผนการเรียนระดับอาชีวศึกษา 

 Definition and objectives of curriculum, theories of curriculum, process 
of competency based curriculum development, curriculum evaluation, 
theories and methods of teaching in vocational education, producing and 
implementing learning media. Innovation development, designing and learning 
activities management, measurement and evaluation, lesson planning in 
vocational education levels. 

        01176583* นวัตกรรมการฝึกอบรมทางอาชีวศึกษา 
 3(3-0-6) (TrainingInnovation in Vocational Education) 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาแรงงานทุกระดับ แบบการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ ประเภทและขั้นตอนในกระบวนการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดผู้เรียนเป็นส าคัญ การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวางแผน
และจัดท าโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมตามสภาพจริง และการ
ติดตามผล 

Concepts and theories concerned training for all levels of manpower 
development, adult learning styles, types and procedures of training process, 
training techniques concerning student-centered approach, writing integrated 
lesson plan, planning and implement vocational training, assessment of 
authentic training achievement and monitoring.  

 
 



 
 01176591** ระเบยีบวิธีวิจัยทางพัฒนอาชีวศึกษา 
 3(3-0-6)  (Research Methods in Vocational Education Development) 

ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด และหลักการวิธีการท าวิจัย  การก าหนดปัญหาการท าวิจัย  
กรอบแนวคิด เทคนิคและวิธีการในการวิจัยทางอาชีวศึกษา  การออกแบบและด าเนินการ
วิจัย เครื่องมือ เพ่ือการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย  การน าเสนอ
และการตีพิมพ์งานวิจัย จริยธรรมในการวิจัย 

 Philosophy, theory, principles and methodology to scope the research 
problems, conceptual framework, approaches and techniques of research in  
vocational education development. Design and process to research 
methodology, tool, analysis, reporting and presentation, ethical concerns. 

01176592*  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษา 
 3(3-0-6) (Research for Learning and Teaching Development in Vocational 
Education) 

      หลักการของการวิเคราะห์งานวิจัย  การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ทางด้านอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ทางด้าน 
อาชีวศึกษา การประดิษฐ์ การวิจัยในชั้นเรียน การวางแผนโครงการวิจัยการเรียนการสอน 
ทางอาชีวศึกษา  

  Principle in analyzing research, study of instructional research in  
  vocational education, competency based curriculum development, selecting  
  media in vocational education, invention, classroom research, research  
  projects planning in teaching amd learning vocational education. 
 01176593* สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางอาชีวศึกษา
 3(2-2-5) (Statistic and Data Analysis in Vocational Education) 

       การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมส าหรับการวิจัยในสถานการณ์ท่ีต่างกัน พรรณนาสถิติ 
อนุมานสถิติ  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอย การแปลผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติทางสังคมศาสตร์ 
 Selection of appropriate statistics in various research situations, 
descriptive statistics,  inferential statistics, relationship between variables,  
regression analysis, result interpretation from  data analysis by computer  
using  statistical  software package in social  sciences. 
 
 
 
 

 
  

*  รายวิชาเปิดใหม่  



  
 
 

 01176596   เรื่องเฉพาะทางพัฒนอาชีวศึกษา      
1-3 (Selected Topics in Vocational Education Development) 

 เรื่องเฉพาะทางอาชีวศึกษาในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา 
 Selected topics in vocational education development at the master’s 
degree level. Topics are subjects to change each semester. 

       01176597   สัมมนา                    
1, 1 (Seminar) 

 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางพัฒนอาชีวศึกษาในระดับปริญญาโท 
 Presentation and discussion on current in interesting topics in vocational 
education development at the master’s degree level. 

 01176598  ปัญหาพิเศษ                    
1-3 (Special Problems) 

 การศึกษาค้นคว้าทางพัฒนอาชีวศึกษาระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Study and research in vocational education development at the master’s 
degree level and compiled into writing reports. 

 01176599   วิทยานิพนธ์                    
1-12 q(Thesis) 

 วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
  Research at the master’s degree level and writing thesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  รายวิชาเปิดใหม่  
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