ZED01
The Psychology of
Life Balance
จิตวิทยาแห่งความสมดุลในชีวิต

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ หลักการ แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก
ต่อมุมมองมนุษย์ แนวทางการพัฒนามุมมองเชิงบวก
ต่อตนเองและสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม การมีสติ
ในสภาวะวุ่นวายใจ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
สร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับบุคคล
ที่มีความหลากหลาย เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง
และการยอมรับตนเอง การจัดการอารมณ์
การตระหนักและยับยั้งการใช้กลวิธานในการป้องกันตนเอง
ปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน พัฒนากรอบ
ความคิดเพื่อสร้างความเชื่อในความสามารถแห่งตน
ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงตนเอง พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์เพื่อปรับคุณภาพชีวิตที่สมดุล

รายละเอียดชุดวิชา
1.จิตวิทยาเชิงบวกและการพัฒนาตนเอง
2.จิตวิทยากับการเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง
และสุขภาพจิตที่ดี
3.ชุดความคิดแห่งความเจริญงอกงามและ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1. วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก จิตวิทยาพัฒนาตน
การเสริมสร้างคุณค่าในตนเองและสุขภาพจิต ชุดความคิดแห่งความเจริญ
งอกงามและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
2. ประยุกต์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก จิตวิทยาพัฒนาตน
การเสริมสร้างคุณค่าในตนเองและสุขภาพจิต ชุดความคิดแห่งความเจริญ
งอกงามและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน
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รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZED02
Board Game Creator
นักสร้างเกมกระดาน

6

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของเกม
องค์ประกอบของเกม รูปแบบการเสนอเกม
ประเภทของเกมกระดาน การออกแบบเกม
การวางโครงเรื่อง การออกแบบกลไก
การใช้โปรแกรมสำหรับสร้างงานกราฟิก
การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติ
สร้างงานกราฟิก การฝึกปฏิบัติการสร้าง
พัฒนาเกมกระดาน การทดลองและ
ปรับปรุงเกมกระดาน

รายละเอียดชุดวิชา
1.ทฤษฎี และกระบวนการออกแบบเกม
2.กราฟิกสำหรับบอร์ดเกม
3.การพัฒนาบอร์ดเกม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา
1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเรื่องราวของเกม
2. สามารถออกแบบกราฟิกเพื่อสื่อสารเนื้อหาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเกม
3. สามารถทำงานร่วมกันในการออกแบบและสร้างเกมกระดานได้โดยใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
Art, Design, Entertainment, and Media

ZED03

Learning Management in
Special Education
การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษา
พิเศษ

6

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาหลักการ แนวคิดการศึกษาพิเศษ
วิเคราะห์ คัดกรอง ลักษณะของผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม
วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่สอดคล้อง
กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
การออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
การเลือกใช้และผลิตสื่อ รวมทั้งปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ

รายละเอียดชุดวิชา
1.การศึกษาพิเศษ
2.กลวิธีการสอนสำหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ
3.การออกแบบสื่อ สำหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. ประยุกต์องค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเรียนรู้และนำมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาตนเองและสังคม
2. วางแผน ออกแบบและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและ
มีความเป็นนวัตกร
3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิต
สาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZED04
Recreation Activities, Games, and
Alternative Therapies for Learners with
Special Needs

นันทนาการ เกม และการบำบัดทางเลือก
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาหลักการ แนวคิด หลักการทางการ
ศึกษาพิเศษ ประเภทและลักษณะของผู้
เรียนที่มีความต้องการพิเศษ หลักการ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ
เกมสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
นันทนาการบำบัด และการบำบัดทางเลือก
หลักการสร้างโปรแกรมนันทนาการ
การเลือกใช้และออกแบบให้เหมาะกับบริบท
ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปฏิบัติ
การออกแบบและประยุกต์ใช้นันทนาการ
เกม และการบำบัดทางเลือกสำหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ
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รายละเอียดชุดวิชา
1.การศึกษาพิเศษ
2.นันทนาการ เกม สำหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ
3.การบำบัดทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. วางแผน ออกแบบและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญา
รู้คิดและมีความเป็นนวัตกร
2. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

25 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZED05
Research for Learning and Social
Development

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสังคม

6

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาการเรียนรู้และสังคม
โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ความรู้เกี่ยวกับสถิติ
บรรยายและสถิติอ้างอิงเบื้องต้น
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ทางสถิติและรายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้และสังคม
ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการ
ดำเนินการวิจัยและสามารถสื่อสารองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาการเรียนรู้และสังคม

รายละเอียดชุดวิชา
1.สถิติเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และสังคม
2.ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และสังคม
3.ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และสังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจำเป็น และแนวโน้มของการจัดการ
ศึกษา เพื่อนำมาสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสังคม
2. ออกแบบการพัฒนาการเรียนรู้และสังคม
3. ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสังคม
4. นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสังคม

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

25 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZED06
Curriculum Innovation for Sustainable
Development

นวัตกรรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ . ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับการประเมินความ
ต้องการจำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิค
Modified Priority Needs Index (PNI modified)
ความเป็นของการจัดทำหลักสูตรร่วมสมัยประเภทต่างๆ ได้แก่
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน หลักสูตรฝึกอบรมทั้งประเภท
พบกันในสถานที่ตั้ง ผสมผสานและออนไลน์ หลักการแนวคิด
การจัดการหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้
ปัจจัยและข้อจำกัดในการจัดการและนำหลักสูตรไปใช้วิเคราะห์
ออกแบบ สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดำเนินการ
วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
นำผลการประเมินความต้องการจำเป็นไปใช้วิเคราะห์ ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
และออกแบบการจัดการและนำหลักสูตรร่วมสมัยประเภทต่างๆ
ไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
หลักสูตรประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้
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รายละเอียดชุดวิชา
1.ปัจจัยพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร
2.หลักสูตรร่วมสมัย
3.การจัดการหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. วิเคราะห์ อภิปรายกับทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจำเป็น และปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNI modified)
2. ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นของการจัดทำหลักสูตรร่วมสมัยประเภทต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรฝึกอบรมทั้งประเภท พบกันในสถานที่ตั้ง ผสมผสานและออนไลน์ร่วมกับผู้เรียนคนอื่น
3. วิเคราะห์ อภิปราย หลักการแนวคิดการจัดการหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ และปัจจัยและข้อจำกัดในการจัดการและนำหลักสูตรไปใช้
4. วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ และ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกร่วมกับผู้เรียนคนอื่น
5. วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่ออกแบบการจัดการและนำหลักสูตรร่วมสมัยประเภทต่างๆ ไปใช้ในบริบทที่มีความแตกต่างกันร่วมกับผู้อื่น
7. ประเมินการจัดการและการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZED07

Learning in the Digital Age
การจัดการเรียนรู้โลกยุคดิจิทัล

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับครูมืออาชีพ
เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ใน
โลกยุคดิจิทัล การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการชั้นเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล มุ่งฝึกปฏิบัติการ
และประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สร้างนวัตกรรม และฝึกปฏิบัติการ
เพื่อความเป็นครูมืออาชีพในสถานการณ์
จำลอง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยตระหนักถึง
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล

6

รายละเอียดชุดวิชา
1.หลักการพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ใน
โลกยุคดิจิทัล
2.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
3.การจัดการชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้
ในสังคมดิจิทัล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. วิเคราะห์ อภิปราย และประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล
2. ฝึกปฏิบัติการและประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างนวัตกรรม และฝึกปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
ในโลกยุคดิจิทัล
3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการจัดการชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
โดยตระหนักถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพบนพื้นฐานความเป็นไทย

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZED08

Lifelong Education for
Sustainable Development
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

4

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
แนวคิดเกี่ยวกับสังคมแห่งการเรียนรู้
เครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กระบวนทัศน์การพัฒนา
แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับคนในสังคมทุกช่วงวัย
และนำพาสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียดชุดวิชา
1.การศึกษาตลอดชีวิต
2.สังคมแห่งการเรียนรู้
3.การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย สังคมแห่งการเรียนรู้
เครือข่ายการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนทัศน์การพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืน และ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจัดกิจกรรมการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ออกแบบ วางแผน ดำเนินการและนำเสนอผลการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

ZED09

Designing Activities for
Adults and Elderly Learners
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาตลอดชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษต่างๆ
วิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ และบทบาทของผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุในการทำงานอาสาสมัครเพื่อรับใช้
สังคม

4

รายละเอียดชุดวิชา
1.การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2.การเรียนรู้ผู้ใหญ่กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ
3.งานอาสาสมัครและการเรียนรู้เพื่อ
รับใช้สังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. อธิบายแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาตลอดชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษต่างๆ
2. ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้
3. ออกแบบ วางแผน ดำเนินการในการทำงานอาสาสมัครเพื่อรับใช้สังคมของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ
การศึกษา (Education, Library Science)

