
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
 (หลักสูตรใหม)  ฉบับป พ.ศ. 2547 

คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

1. ชื่อหลักสูตร  
1.1   ภาษาไทย  : หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวิต  
        ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Education  Program in Lifelong Education 
 

2. ชื่อปริญญา  
2.1   ช่ือเต็มภาษาไทย      :   ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (การศึกษาตลอดชีวิต) 
         ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Education  (Lifelong Education) 
2.2   ช่ือยอภาษาไทย              :    ศษ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต) 
         ช่ือยอภาษาอังกฤษ        :   B.Ed.  (Lifelong Education) 
 

3. หนวยงานรับผิดชอบ    
       3.1     คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับผิดชอบงานดานบริหารและธุรการ 
       3.2     ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน   คณะ ศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร    
                 รับผิดชอบงานดานวิชาการ 

 

4.     ปณิธาน ปรัชญาและ/วัตถุประสงคของหลักสูตร     
        4.1 ปณิธานของคณะศึกษาศาสตร 
    คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูและลึกซ้ึงในศิลปวิทยาการ มีทักษะและสามารถประยุกต
ศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยาและศรัทธาในอาชีพ ในฐานะผูท่ีจะเปนบุคลากร
ทางการศึกษาและสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย 
          4.2  ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรนี้เปนการเรียนรูตลอดชีวิต มีความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูไดโดยไมจํากัดโอกาส การจัดการ
ศึกษาตองเอ้ือใหทุกคนเรียนรูไดและมีโอกาสเทาเทียมกันในการศึกษา องคกรและหนวยงานตาง ๆ  
ตองสงเสริมการเรียนรู โดยยึดหลักวา การจัดการศึกษาตองเพ่ือคนทุกคนในสังคม และส่ิงท้ังปวงในสังคมตองเอ้ือตอ
การศึกษา (Education for All and All for Education)            
 4.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 4.3.1  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
           4.3.2  เพื่อใหบัณฑิตมีความรู ความเขาใจและเกดิเจตคติท่ีดีตอการศึกษาตลอดชีวิต 
                     4.3.3  เพื่อใหบัณฑิตสามารถประยุกตใชความรู และทักษะทางการศึกษาตลอดชีวิตไปใช 
                                กับตนเอง สามารถจัดการศึกษาตลอดชีวิตตอบสนองความตองการของบุคคล องคกร 
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        ในชุมชนและสังคมโดยรวม 
            4.3.4  เพื่อสงเสริมและพัฒนางานในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต                         
         4.3.5  เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาตลอดชีวิตท่ีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรมท่ี 
       พึงประสงคในสังคม  
5.  กําหนดการเปดสอน    

  ภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา 2547 
  

6. คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา   
 6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
 6.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 7.    การคัดเลือกผูเขาศึกษา    

 7.1 คัดเลือกจากผูสมัครผานระบบการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ 
         สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 7.2 คัดเลือกจากผูสมัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

8.    ระบบการศึกษา    
 8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค 
 8.2 การคิดหนวยกิต 

8.2.1     รายวชิาบรรยาย   1  หนวยกิต  เทากับ  1  คาบตอสัปดาห 
8.2.2 รายวิชาสัมมนา 1 หนวยกิต เทากับการบรรยายรวมกับการอภิปราย 1 คาบ 

              ตอสัปดาห 
8.2.3 รายวิชาฝกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  1  หนวยกิต  เทากับ 2 หรือ 3  คาบตอ 
              สัปดาห 
8.2.4 รายวิชาฝกงานหรือฝกภาคสนาม  1 หนวยกิต  เทากับ 3 – 6 คาบตอสัปดาห 
ในแตละรายวชิากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก   จํานวนคาบบรรยาย  ( บ )   

คาบปฏิบัติ ( ป )   และคาบท่ีนักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน ( น )  ตอ 1 สัปดาหแลวหารดวย 3    ซ่ึงมี
วิธีคิด  ดังนี ้
     จํานวนหนวยกิต        =        บ + ป + น 
                                                                                                          3 
    การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตางๆ ประกอบดวยตัวเลขส่ีตัวคือ   

1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ     เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้    
2. เลขตัวท่ีสอง  สาม  และส่ี     อยูในวงเล็บบอกโดย 
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2.1    ตัวท่ีสองบอกจํานวนคาบบรรยายหรืออภิปราย / สัปดาห     
2.2    ตัวท่ีสามบอกจํานวนคาบปฏิบัติ / สัปดาห  
2.3    ตัวท่ีส่ีบอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลา / สัปดาห   

เชน   2(2-0-4)    เลข  2  นอกวงเล็บหมายถึง  จํานวนหนวยกิต   ตัวเลขในวงเล็บ  เลข  2  หมายถึง  จํานวนคาบ
บรรยาย  เลข  0  หมายถึง  จํานวนคาบปฏิบัติ  และ  เลข  4  หมายถึง  จํานวนคาบท่ีนักศึกษาตองศึกษาดวยตนเอง
นอกเวลาเรียน                                                                

 

9. ระยะเวลาการศึกษา   
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  4  ปการศึกษา 
9.2 ระยะเวลาท่ีใหศึกษาไดอยางมากไมเกนิ 8 ปการศึกษา 

 

10.  การลงทะเบียนเรียน  
 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา 

บัณฑิต พ.ศ. 2537  และ / หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง   โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 
12 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ สวนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน   ลงทะเบียนเรียนได
ไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนกรณีท่ีนักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรนอยกวา    12 หนวยกิต ใหลงทะเบียน
เรียนไดตามจํานวนหนวยกิตท่ีเหลือ 

  

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา   
11.1  การวัดผลการศึกษา 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 
2537 และ/ หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง  

11.2   การสําเร็จการศึกษา  
        ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต  ตองสอบไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 
134 หนวยกิต  และไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00 
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12.  อาจารยผูสอน     

12.1 อาจารยประจํา    
 

ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 
อ. ดร.คีรีบูน 
จงวุฒิเวศย 
 
 
 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
MA.AS (Agrarian Studies)  
University of the Philippines 
Ph.D. (Higher and Adult 
Education) University of 
Missouri, Columbia U.S.A. 

งานวิจัย 
-   การประเมินผลโครงการจัดต้ังอาสาสมัครทองถ่ิน 
    ในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
    (อส.มศ.)  พ.ศ. 2542 
-   ประเมินศักยภาพและผลการดําเนินงาน 
    โครงการ ฝกอบรมสถาบันพัฒนาผูบริหารการ 
     ศึกษา พ.ศ. 2542 (ผูรวมวิจัย) 
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  -    พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา : ศึกษากรณี 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545 (หัวหนา 
      โครงการ) 
-    การพัฒนากระบวนการเรียนรูเร่ืองสมุนไพร 
      ชุมชนปลักไมลาย อําเภอกําแพงแสน จังหวัด 
      นครปฐม พ.ศ. 2545 (หัวหนาโครงการ) 
-    การศึกษาจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
      และความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของ 
      นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
      ศิลปากร พ.ศ. 2546 (หัวหนาโครงการ) 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 

/ สัปดาห / ปการศึกษา )  

ปจจุบัน หลักสูตรใหม 

อ.ดร.ชิดชงค  
นันทนาเนตร 

กศ.บ. (ฟสิกส) วิทยาลัย 
วิชาการศึกษา ประสานมิตร 
M.A. (Adult Education) 
Columbia University, U.S.A. 
 Ed.D.(Director of Adult 
Education) Columbia 
University, 
New York,  U.S.A. 

บทความ 
-  “การเรียนรูเชิงปริวรรต.” สารานุกรม 
    ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    ประสานมิตร, 2546 
งานวิจัย 
- การศึกษารูปแบบการบริการวิชาการของ 
    มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพและ 
    ปริมณฑล   พ.ศ. 2535 
- ผลการปฏิบัติงานของครูอาสาในพื้นที่ปกติและ 
    ครู ศศช. พ.ศ. 2543 
- นักการศึกษาผูใหญของไทย : การประเมิน 
    ตนเองของผูอํานวยการศูนยการศึกษานอก 
   โรงเรียนจังหวัด   พ.ศ. 2545 
ตํารา 
- ประมวลสาระชุดวิชา ปรัชญาและหลักการ   
   ศึกษานอกระบบ หนวยที่ 12 “การศึกษานอก 
   ระบบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”. มหาวิทยาลัย 
    สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. 

4-6 
 

4-6 
 

รศ.ดร.ทองปลิว 
ชมช่ืน 

พ.ม. กระทรวงศึกษาธิการ 
B.A. (History-Culture) 
Darbhanga University,  India    
M.A. (Ancient Indian and 
Asian Studies) Magadh 
University, 
India 
Ph.D. (Adult Education) 
M.S.Univerity of Baroda, India. 

งานวิจัย 
-  การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมประเพณีไทย- 
   จวง (โครงการวิจัยรวมระหวางคณะนักวิจัยของ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะวิจยัของ 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน)  พ.ศ. 2539. 
-  การจัดการศึกษานอกระบบในสมาคม 
    ประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉยีงใต (กําลัง 
    ดําเนินการ) 
ตํารา 
-   หลักการและกระบวนการวิเคราะหปญหาการ 
    ศึกษานอกระบบ (ชุดวิชาสัมมนาปญหาและ 
    ประเด็นในการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัย 
    สุโขทัยธรรมาธิราช), 2545 
-   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพที่ 
    เหมาะสมสําหรับนักการศึกษานอกระบบ 
   (ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต 
   การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
   ธรรมาธิราช), 2546 
-  การศึกษาตลอดชีวิตในชุมชน, 2546 

4-6 4-6 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอนเฉล่ีย (ชั่วโมง 
/ สัปดาห / ปการศึกษา )  
ปจจุบัน หลักสูตร

ใหม 
     

ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 
ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Higher Education) 
University of Bombay, India 

งานวิจัย 
-  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการ 
    ทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ, 2546. 
 
ตํารา 
-  การศึกษางานวิจัยทางการศึกษาผูใหญและการ 
   ศึกษาตอเนื่อง, นครปฐม : โรงพิมพ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528, 583 หนา 
-  การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
   พิมพคร้ังท่ี 3 นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย    
   ศิลปากร,  2540, 120 หนา 
-  การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, 
    กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
    การวิจัย (สกว.) 2544, 229 หนา 
-  การจัดการศึกษาสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 
   ในประเทศไทย, นครปฐม : โรงพิมพ   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544, 140 หนา 
 
 

4-6 4-6 

     
รศ.สุพัตรา ชุมเกตุ ศศ.บ.(บรรณารักษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศษ.ม.(การศึกษาผูใหญ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เอกสารประกอบการสอน 
-  แนวโนมการศึกษาไทย, 2528 
- วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน, 2530 
- เทคนิคการคนควา, 2538 
- การจัดและบริหารโครงการการศึกษานอก 
  โรงเรียน, 2542 
- การศึกษาทางเลือก, 2544  

4-6 4-6 
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12.2 อาจารยพิเศษ 

 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ดร.ทวี นาคบุตร กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
M.Ed. (Comparative    
Education) 
University of Sydney, Australia 
Ed.D. (Adult Education) 
University of Toronto, Canada 

งานเขียนและแปลเอกสาร 
- นานาทรรศนะในการศึกษาผูใหญ (จาก   Adult Education and  
    Development Special   Issue 1983) พ.ศ. 2526 
 
งานวิจัย 
-   การทํากิจกรรมดานอาชีพเพื่อหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน 
     ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
-   การศึกษาเปรียบเทียบดานผลกระทบตาง ๆ ของการศึกษาเพื่อบุคคล 
    ภายนอกสามัญ และระดับปกติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
-   การประกอบอาชีพอิสระของเยาวชนในเขตภาคกลาง 
-   การประเมินโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
 
 

ดร.ปาน กิมป กศ.บ. (ฟสิกส-คณิตศาสตร) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.ม. (การวัดและประเมินผล 
การศึกษา) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดด. (พัฒนศึกษา)  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

งานวิจัย 
-  การติดตามผลผูจบการศึกษาจากโรงเรียนราษฎร 
-  การพัฒนาเครือขายการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อ 
-  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการนิเทศเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
   เต็มตามศักยภาพ 
-  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการศึกษานอกระบบ 
   กําลังดําเนินการวิจัย) 
-  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
   (กําลังดําเนินการวิจัย) 
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ชื่อ – ชื่อสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ดร.ศิริณา จิตตจรัส วท.บ. (พยาบาล)  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
Ph.D. (Community Development) 
University of Philippines, 
Philippines 

งานวิจัย 
-  การศึกษาความตองการ การนิเทศ งานวิจัยของผูบริหารและครู-อาจารย     
   โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1, 2536 
-  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพครูสถาบันอุดมศึกษา, 2538 
-  การประเมินสภาพความพรอมของทองถ่ินในการขยายการศึกษาพื้นฐาน  
   12 ป เขตการศึกษา 1,  2539 
-  การศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคการส่ังและแตงต้ังขาราชการครู  
   สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ,   2539 
 
ตํารา 
-  การพัฒนาชุมชนกับการสังคมสงเคราะห 
 

ดร.ศรีสวาง เลี้ยววาริณ ศ.บ.(เศรษฐศาสตร) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศษ.ม.(การศึกษาผูใหญและ 
การศึกษาตอเนื่อง) มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร 
Ph.D. (Adult Education and 
Community Development) 
Katholieke Universities Leaven, 
Belgium 

งานวิจัย 
-  การประเมินผลการใชชุดส่ือนิเทศพัฒนาครูการศึกษานอกโรงเรียน, 2539 
-  การศึกษาผลการนําแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพครูการศึกษา 
   นอกโรงเรียนไปใชในจังหวัดหนองบัวลําภู หนองคายและอุดรธานี, 
    2539 
-  รายงานการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน, 2541 
-  รายงานผลการวิจัยรูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษา   
    การนิเทศเพื่อพฒันาครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ศูนยการศึกษา 
    นอกโรงเรียนจังหวัดนาน, 2543 
-  การศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนา 
    คุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของครูประจําศูนย 
    การเรียนชุมชน : กรณีศึกษาศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนาน,  
    2544 
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13. จํานวนนักศึกษา    
 

ช้ันปท่ี 
 

จํานวนนักศึกษา ( คน ) 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
ช้ันปท่ี 1 
ช้ันปท่ี 2 
ช้ันปท่ี 3 
ช้ันปท่ี 4 

40 
- 
- 
- 

40 
40 
- 
- 

40 
40 
40 
- 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

รวม 40 80 120 160 160 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา    40 40 
 
14. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

14.1     สถานท่ี 
ใชอาคารคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
14.1 อุปกรณการสอน 
ครุภัณฑของภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน  และของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

15. หองสมุด 
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  และภาควิชา การศึกษานอก
โรงเรียน  คณะศึกษาศาสตร  มีหนังสือดานการศึกษา, สังคมศาสตร มนุษยศาสตร  และมีวารสารทางดานการศกึษา, 
สังคมศาสตร, มนุษยศาสตร  ซ่ึงเกี่ยวของกับการศึกษาตลอดชีวิต แยกเปนหนังสือประมาณ 10,000 รายการ และ
วารสารประมาณ 15 รายการ นอกจากนี้นกัศึกษายังคนควาไดจากฐานขอมูลท่ีหองสมุด 
ศูนยการศกึษาชุมชน ภูมิปญญาพ้ืนบาน และจากชุมชนใกลเคียง 

 
16. งบประมาณ   

16.1 ใชงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร 
16.2  คาใชจายเฉพาะงบดําเนินการในการผลิตบัณฑิต 1 คน   เปนจํานวนประมาณ 58,000 บาทตอ 
         หลักสูตร 
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17.    หลักสูตร 

17.1    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา    134   หนวยกติ 
17.2 โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวย 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     จํานวนไมนอยกวา  33 หนวยกิต    
     กลุมวิชามนุษยศาสตร     จํานวน  6 หนวยกิต 
     กลุมวิชาสังคมศาสตร      จํานวน   6 หนวยกิต 
     กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร จาํนวน 6 หนวยกิต 
     กลุมวิชาภาษา    จํานวน 15 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         จํานวนไมนอยกวา  84 หนวยกิต 
     2.1  วิชาเอกบังคับ     จํานวน   54 หนวยกิต 
      2.2  วิชาเอกเลือก      จํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    จํานวนไมนอยกวา   17 หนวยกิต 

17.3 รายวิชา 
         รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก  โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม   กลุมละสามหลัก   

1. เลขสามหลักแรก เปนเลขประจําหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
  080 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   451  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
     455  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
   461  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
   463  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

464  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
465  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร 

   466  สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ คณะศึกษาศาสตร 
   467  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
   468  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
        469  ภาควชิาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร 
   470  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนคณะศึกษาศาสตร 
   471  สาขาวิชาการประถมศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร 

516  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  คณะวิทยาศาสตร 
554  คณะเภสัชศาสตร 

 2. เลขสามหลักหลังเปนเลขบอกรหัสรายวิชา ดังนี้ 
  เลขตัวแรก หมายถึง ระดับช้ันปท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได คือ 
   1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 1 
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   2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 
   3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 3    
   4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 4    
  เลขตัวท่ีสอง  หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

            เลขตัวท่ีสาม หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชา 
 

         รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  33  หนวยกิต  
       กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน  6  หนวยกิต 
   080  103   ตรรกวิทยาเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
       (Introduction to Logic) 
  467  261   จริยธรรมสําหรับครู      2(2-0-4)  
     (Ethics for Teachers) 
           ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปน้ี 
  080  101 มนุษยกับการสรางสรรค 3(3-0-6) 
   (Man and Creativity)  
  080  102   ปญหาทางปรัชญา 2(2-0-4) 
   (Problems in Philosophy) 
  080  105  ปรัชญาพุทธศาสนา 2(2-0-4) 
   (Buddhis in Philosophy) 
  080  106    พุทธศาสนาในสังคมไทยในปจจุบัน 2(2-0-4) 
   (Buddhism in the Present Thai Society) 
   080  107   ดนตรีวิจักษ       2(2-0-4) 
                                            (Music Appreciation)                                                                                               
   080  114   ศิลปวิจักษ       2(2-0-4) 
   (Art  Appreciation) 
  080  115    ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4) 
   (Eastern Art) 
  080  116  ศิลปะตะวนัตก 2(2-0-4) 
   (Western Art) 
  080  117  วรรณคดวีิจักษ 2(2-0-4) 
   (Literary Appeciation) 
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  080  118  วรรณกรรมไทยรวมสมัย 2(2-0-4) 
   (Contemporary Thai Literature) 
  080  119 อารยธรรมตะวันออก 2(2-0-4) 
   (Eastern Civilization) 
  080  121 อารยธรรมตะวันตก 2(2-0-4) 
   (Western Civilization) 
  080  124  ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 
  080  125  สุนทรียศาสตร 3(3-0-6) 
   (Aesthetics) 
      กลุมวิชาสังคมศาสตร   จํานวน 6  หนวยกิต 
  080  127  จิตวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) 
  (Introduction to Psychology) 
                         ใหเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
   080  126   มนุษยกับส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 
       (Man and His Environment) 
 080  128   จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 
  (Developmental Psychology) 
 080  129 สังคมวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
  (Introduction to Sociology) 
 080  130  มานุษยวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
  (Introduction to Anthropology) 
 080  133  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(2-0-4) 
  (Economics in Everyday  Life) 
 080  134  โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย 2(2-0-4) 
  (Structure of Thai Economy) 
 080  135  กฏหมายกับสังคม 2(2-0-4) 
  (Law and Society) 
 080   138  ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(3-0-6) 
  (Geography of Thailand) 
   080  139   พลศึกษา       1(0-2-1) 
   (Physical Education) 
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 080  140 กีฬาศึกษา 2(1-2-3) 
  (Sport Education) 
 080  141  หลักนันทนาการ 1(1-0-2) 
  (Principles of Recreation) 
 080  142   การอยูคายพกัแรม 1(1-0-2) 
  (Camping) 
      กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร   จํานวน 6  หนวยกิต 
   451  106   คณติศาสตรในชีวติประจําวนั     3(3-0-6) 
       (Mathematics in Everyday Life) 
           ใหเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปน้ี 
 080  151  มนุษยกับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
  (Man and Science) 
 080  152 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
  (General Mathematics) 
 080  153 วิทยาศาสตรกบัชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) 
  (Science and Everyday Life) 
   080  156   มลพิษส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 
       (Environmental Pollution) 
   516  272   การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
       (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 
   554  101   สมุนไพรพื้นฐาน      3(3-0-6) 
       (Herbal Medicines) 
 554  102 ความรูเร่ืองยา 3(3-0-6) 
  (Drug Education) 
   554  104   อาหารเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6) 
       (Food for Health) 
        กลุมวิชาภาษา  จาํนวน  15  หนวยกิต 
   080  176   ภาษากับการส่ือสาร      3(3-0-6) 
       (Language and Communication) 
   080  177   ภาษาอังกฤษ 1       3(2-2-5) 
       (English I) 
   080  178   ภาษาอังกฤษ 2       3(2-2-5) 
       (English II) 
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   466  221   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 1     3(3-0-6) 
       (English for Academic Purposes I) 
   466  222   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 2     3(3-0-6) 
       (English for Academic Purposes II) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
                  วิชาเอก จํานวน 84 หนวยกิต แยกเปนรายวิชาเอกบังคับ 54 หนวยกิต รายวิชาเอกเลือก 30  
หนวยกิต ดังนี ้

 วิชาเอกบังคับ   จํานวน 54 หนวยกิต 
461 101  หลักและระบบการจัดการศึกษา    2(2-0-4) 

    (Principles and Systems of Educational Management) 
463 101  จิตวิทยาการศึกษา     3(3-0-6) 

    (Educational Psychology) 
463 108   จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ    3(3-0-6)   

    (Psychology of Adulthood and Old Age) 
464 340  สถิติเพื่อการวจิัยทางการศึกษา    2(2-0-4) 

    (Statistics for Research in Education) 
468 101  ส่ือการศึกษาเบื้องตน     3(2-2-5) 

    (Introduction to Educational Media) 
468 102  คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา    2(1-2-3) 

(Computers  in Education) 
469 102   การศึกษาตลอดชีวิต     3(3-0-6) 

    (Lifelong Education) 
469 120   แหลงการเรียนรูในชุมชนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต  3(3-0-6) 

    (Community Learning Resources for Lifelong Learning) 
469 204   เทคนิคการสอนผูใหญ     3(3-0-6) 

    (Techniques in Adult Teaching) 
469 205   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการศึกษาตลอดชีวิต  3(3-0-6) 

    (Human Resources Development in Lifelong Education) 
469 206   การวางแผนและพัฒนาโครงการการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 

    (Planning and Development in Lifelong Education Program) 
469 301   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาตลอดชีวิต  3(3-0-6) 

    (Lifelong Education Philosophies and Concepts) 
469 305  สัมมนาประเด็นทางการศึกษาตลอดชีวิต   3(3-0-6) 
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    (Seminar on Lifelong Education Issues) 

469 306   การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต  3(3-0-6) 
    (Curriculum Development for Lifelong Education) 

469 307   การประเมินโครงการเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต  3(3-0-6) 
    (Lifelong Education Program Evaluation) 

469 325  การประเมินผลการเรียนรูตลอดชีวิต   3(3-0-6) 
    (Evaluation of Lifelong Learning) 

469 328   การศึกษางานวิจัยในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต  3(3-0-6) 
    (Studies in Lifelong Education Research) 

469 330  การฝกปฏิบัติวิชาชีพสาขาการศึกษาตลอดชีวิต            6(0-12-6) 
    (Field Experience  in Lifelong Education) 

 
วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวชิาในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต  

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และเลือกจากสาขาอ่ืน ๆ รวมกันไมนอยกวา 15 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
ดังนี้ 
  วิชาเลือกในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต  เลือกไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

469 101  การศึกษานอกระบบ     2(2-0-4) 
    (Nonformal Education) 

469 104  การจัดสภาพการเรียนรูของผูใหญ    2(2-0-4) 
    (Climate  Setting   for Adult Learning) 

469 105  การศึกษาทางเลือก     2(2-0-4) 
    (Alternative Education) 

469 106  การศึกษาตามอัธยาศัย     2(2-0-4) 
    (Informal Education) 

469 107  ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการศึกษา    2(2-0-4) 
    (Local Wisdom for Education) 

469 108  กิจกรรมการศกึษานอกระบบ    2(2-0-4) 
    (Nonformal Education Activities) 

469 201   การฝกอบรม      2(2-1-3) 
    (Training) 

469 202  การศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ   2(2-0-4) 
    (Education for Special Target Groups) 
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469 203  กระบวนการเรียนรูของชุมชน    2(2-0-4) 

    (Community Learning Process) 
  469 207  การวิเคราะหบริบทของการพัฒนาประเทศ   2(2-0-4) 
    (Context Analysis of Country Development) 

469 208  การศึกษาตลอดชีวิตเปรียบเทียบ    2(2-0-4) 
    (Comparative Lifelong Education) 

469 209  การศึกษาดวยตนเอง     2(2-0-4) 
    (Self-Education) 

469 211  เครือขายการเรียนรู     2(2-0-4) 
    (Learning Networks) 

469 221  การศึกษาทางไกล     2(2-0-4) 
    (Distance Education) 

469 222  การอาชีพและการพัฒนาอาชีพ    2(2-0-4) 
    (Careers and Career Development) 

469 235  การประเมินความตองการทางการศึกษา   2(2-0-4) 
    (Needs Assessment in Education) 

469 236  การจัดการธุรกิจชุมชน     2(2-0-4) 
    (Community Business Management) 

469 310  การศึกษารายบุคคล สาขาการศึกษาตลอดชีวิต  2(2-0-4) 
    (Individual Studies  in Lifelong Education) 
 
  วิชาเลือก  เลือกจากสาขาอ่ืน ไดแก สาขาวชิาจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชา
เทคโนโลยีและส่ือการศึกษา ใหเลือกเรียนตามความสนใจ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
  วิชาเลือกในสาขาวิชาจิตวิทยา   
   463 102 สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
    (Mental Health) 

463 104  กลุมสัมพันธ 3(3-0-6) 
   (Group Dynamics) 

463 107  จิตวิทยาวยัรุน      3(3-0-6) 
    (Adolescent Psychology) 
  463 109  จิตวิทยาเดก็พิเศษ      3(3-0-6) 
    (Psychology of Exceptional Children) 
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463 113  จิตวิทยาสัมพนัธภาพระหวางบุคคล   3(3-0-6) 

    (Psychology of Interpersonal Relations) 
463 202  การศึกษาพเิศษเบ้ืองตน     2(2-0-4) 

    (Introduction to Special Education) 
463 203  จิตวิทยาสังคม      3(3-0-6) 

    (Social Psychology) 
463 207  การจูงใจ      3(3-0-6) 

    (Motivation) 
463 208  จิตวิทยาการเรียนรู     3(3-0-6) 

    (Psychology of Learning) 
463 209  เทคนิคการใหการคําปรึกษา    3(2-2-5) 

    (Techniques  of Counseling) 
463 218 ความบกพรองในการเรียนรู 3(3-0-6) 
 (Learning Disabilities) 
463  222    อาชีพศึกษาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

      (Introduction to Career Education) 
 
  วิชาเลือกในสาขาวิชาภาษาไทย 

465  125 วรรณกรรมบทละคร 
(Thai Dramatic Literature) 

2(2-0-4) 

465  140 ศิลปะการใชภาษา 
(The Art of Thai Usage) 

2(2-0-4) 

465  211 พัฒนาการของภาษาไทย 
(Development of the Thai Language) 

3(3-0-6) 

465  221 พัฒนาการของวรรณคดีไทย 
(Development of Thai Literature) 

   3(3-0-
6) 

465  224 เพลงจากวรรณกรรมไทย 
(Thai Songs in Literary Works) 

2(2-0-4) 

465  232 วรรณกรรมนทิานพ้ืนบานไทย 
(Thai Folktale Literature) 

2(2-0-4) 

465 233 
 

คติชนวิทยา 
(Thai Folklore) 
 

3(3-0-6) 
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465  241 ศิลปะการอาน 

(The Art of Reading) 
3(2-2-5) 

 
465 318 
 

หลักภาษาสําหรับครู 
(Thai Grammar for Teachers) 

3(3-0-6) 
 

 

  วิชาเลือกในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    466 100   ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ    2(2-0-4) 
                  (English for Recreation) 
  466 205    ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน     2(2-0-4) 
    (English in Mass Media) 
  466 231 การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ    2(2-0-4) 
   (Reading English for Academic Purposes) 
   466 320    การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ                         2(2-0-4) 
   (English Presentation) 
  466 381 การแปลอังกฤษเปนไทย     2(2-0-4) 
   (Translation from English to Thai) 
  466 384 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวและการโรงแรม  2(2-0-4) 
     (English for Tourism and Hotel Management) 
   466 386  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน  2(2-0-4) 
    (English for Examination Preparation and Job Applications) 
 
  วิชาเลือกในสาขาวิชาสังคมศึกษา  
  467 110 ส่ิงแวดลอมกบัสุขภาพประชากร      2(2-0-4) 
  (Population Health and Environment) 

467 214  ส่ิงแวดลอมศึกษา     2(2-0-4) 
  (Environmental Education) 

467 253  ชุมชนศึกษา      3(2-3-4) 
  (Community Studies) 
  467 350 เศรษฐกิจพอเพียง                  2(2-0-4) 
  ( Self-Sufficient Economy) 

467 446 เหตุการณปจจบัุน     2(2-0-4) 
  (Current Events) 
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467 454  การจัดทัศนศึกษาสังคมศึกษา    3(2-3-4) 

  (Management in Social Studies Field Trips) 
 
  วิชาเลือกในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   

468 201  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   3(3-0-6) 
    (Educational Innovation and Technology) 
   468 202   การใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือโสตทัศนศึกษา     3(3-0-6) 
                  (Operation and Maintenance of Audio-Visual Equipment) 

468 203   การถายภาพ1                                                    3(3-0-6) 
                  (Photography I) 

468 205  วิทยแุละเคร่ืองเสียงเพื่อการศึกษา    3(3-0-6) 
    (Educational Radio & Audio Equipment) 

468 206  โทรทัศนเพื่อการศึกษา     3(3-0-6) 
    (Educational Television) 

468 210  คอมพิวเตอรชวยสอนเบ้ืองตน     3(3-0-6) 
    (Introduction to Computer Assisted Instruction) 

468 214   ส่ือสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง    3(3-0-6) 
                   (Media for Self-Instruction) 

468 216   เทคนิคการนําเสนอและการถายทอดความรู               3(3-0-6) 
                  (Presentation and Knowledge Transfer Techniques) 

468 218  คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการศึกษา    3(3-0-6) 
    (Computer Graphics for Education) 

468 219  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา   3(3-0-6) 
    (Computer Multimedia for Education) 

468 220  การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน   3(3-0-6)  
    (Production of Online Courseware) 

468 301   การเลือกและการใชส่ือการสอน                           3(3-0-6) 
                  (Selection and Utilization of Instructional Media) 
 

  วิชาเลือกในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
470 403 หลักสูตรและการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 

(Curriculum and Activities for Early Childhood) 
 

3(2-2-5) 
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470 410 การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 

(Early Childhood Care Education) 
2(2-0-4) 

  วิชาเลือกในสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

471 202 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 
(Literature for Children) 

2(1-2-3) 

471 406 การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
(Management in Student Development Activities) 

2(1-2-3) 

471 408 โรงเรียนกับการพัฒนาชุมชน 
(Schools and Community Development) 

2(2-0-4) 

 
 
       3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 17 หนวยกิต นักศึกษาเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรี หรือเลือก
รายวิชา ในสาขาตาง ๆ ท้ังในและนอกคณะศึกษาศาสตร 
  คณะศึกษาศาสตรไดเปดรายวิชาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเลือกเรียนตามความ 
สนใจ ดังตอไปนี้ 
 
 

463 110   การพัฒนาตน 
(Self Development) 

2(2-0-4) 

463 220   ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ 
(Educational and Occupational Information) 

2(2-0-4) 

463 221   การศึกษาเฉพาะกรณ ี
(Case Study) 

2(1-2-3) 

463 222   อาชีพศึกษาเบ้ืองตน 
(Introduction to Career Education) 

2(2-0-4) 

464 102   โภชนาการ 
(Nutrition) 

2 (2-0-4) 

464 103   ศิลปะประดิษฐ 
(Utilitarian Arts) 

2(1-2-3) 

464 104   อัตลักษณศึกษา 
(Identity Studies) 

3(3-0-6) 

464 201 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา 
(Issues and Trends in Education) 
 

2(2-0-4) 
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464 216   การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา 

(Meditation for Wisdom) 
2(1-2-3) 

464 242 เศรษฐศาสตรทางการศึกษา 
(Economics of Education) 

3(3-0-6) 

464 243    การคิดเชิงวพิากษทางการศึกษา 
Critical Thinking for Education 

3(3-0-6) 

465 257   การพูดโอกาสตาง ๆ 
(Speech for Specific Purposes) 

2 (2-0-4) 

465 258   การเขียนเพื่อการส่ือสาร 
(Writing for Communication) 

2(2-0-4) 

466 100   ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ   
(English for Recreation) 

2(2-0-4) 

466 205   ภาษาอังกฤษในส่ือสารมวลชน 
(English in Mass Media) 

2(2-0-4) 

466 231   การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 
(English Reading for Academic Purposes) 

2(2-0-4) 

466 320   การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ 
(English Presentation) 

2(2-0-4) 

466 386   ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน 
(English for Examination Preparation and Job Applications) 

2(2-0-4) 

467 253   ชุมชนศึกษา 
(Community Studies) 

3(2-2-5) 

467 264   ธรรมปฏิบัติ 
(Dharma Practice) 

2(1-2-3) 
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 17.4  แผนการศึกษา    สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 
  

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
080 103 
080 127 
080 176 
080 177 
468 102 
……… 
……… 

ตรรกวิทยาเบ้ืองตน 
จิตวิทยาเบื้องตน 
ภาษากับการส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษ 1 
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
เลือกวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมมนุษยศาสตร 
เลือกวิชาเลือกเสรี 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

2   
2 

 รวมหนวยกิต 16 
 
 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
080 178 
451 106 
………. 
463 101  
467 261 
……… 

ภาษาอังกฤษ 2 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั 
เลือกวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร 
จิตวิทยาการศึกษา 
จริยธรรมสําหรับครู 
เลือกวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสังคมศาสตร 
 

  3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

4 
 

 รวมหนวยกิต 18 
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ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

 
461 101 
463 108 
466 221 
468 101 
469 102 
469 120 

หลักและระบบการจัดการศึกษา 
จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 
ส่ือการศึกษาเบื้องตน 
การศึกษาตลอดชีวิต 
แหลงการเรียนรูในชุมชนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
เลือกวิชาเลือกเสรี     
 

  2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2 
 

 รวมหนวยกิต 19 
 

 
ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
464 340 
466 222 
469 204 
469 205 
469 206 

 

สถิติเพื่อการวจิัยทางการศึกษา 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 
เทคนิคการสอนผูใหญ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาขาการศึกษาตลอดชีวิต 
การวางแผนและพัฒนาโครงการการศึกษาตลอดชีวิต 
เลือกวิชาเลือกเสรี  และหรือ 
เลือกวิชาในหมวดวิชาเอก 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2  
2  

 รวมหนวยกิต 18 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

 
469 301 
469 325 

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาตลอดชีวิต 
การประเมินผลการเรียนรูตลอดชีวิต 
เลือกวิชาเลือกเสรี     และหรือ 
เลือกวิชาในหมวดวิชาเอก 
 

  3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

4 
10 
 
 

 รวมหนวยกิต 20 
 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
 

469 306 
469 307 

 

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
การประเมินโครงการเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
เลือกวิชาเลือกเสรี   และหรือ  
เลือกวิชาในหมวดวิชาเอก 
 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

4 
8 

 รวมหนวยกิต 18 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

 
469 305 
469 328 

สัมมนาประเด็นทางการศึกษาตลอดชีวิต  
การศึกษางานวิจัยในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต 
เลือกวิชาเลือกเสรี    และหรือ 
เลือกวิชาในหมวดวิชาเอก 

  3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3 
10 
 
 

 รวมหนวยกิต 19 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
 

469 330 การฝกปฏิบัติวิชาชีพสาขาการศึกษาตลอดชีวิต 
 
 
 

6(0-12-6) 
  
  

 รวมหนวยกิต 6 
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17.5 คําอธิบายรายวิชา  

 
 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

080  101    มนุษยกับการสรางสรรค       3(3-0-6) 
              (Man and Creativity) 

ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก ความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับส่ิงแวดลอม การดํารงอยูของจักรวาล โลก
และมวลมนุษยอันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคตอบุคคล และพลังรวมในการจรรโลงความเปน
มนุษยท้ังท่ีเปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเช่ือ สภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติและสังคมท่ี
เอ้ือตอการสรางสรรคทางศิลปะ  ตลอดจนการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้ ให
ศึกษาตัวอยางท่ีสําคัญจากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยท้ังในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งขอขัดของและ
อุปสรรคท่ีมีตอการสรางสรรค 
   

080  102 ปญหาทางปรัชญา        2(2-0-4) 
          (Problems in Philosophy) 

ศึกษาปญหาทางปรัชญาท่ีนักปรัชญาท้ังตะวันตกและตะวันออกแตละสมัยสนใจ  เชน ปญหาเร่ือง  ตัวตน  
จิต  สสาร  ปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพ ความสัมพันธระหวางความจริงกบัความรู บทบาทของประสบการณ
และเหตุผลในการหาความรู ปญหาความหมายและจุดหมายของชีวติ ปญหาการตัดสินความดี ความงาม  
ความยุติธรรม  เปนตน 

 
080  103 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน        2(2-0-4) 
   (Introduction to Logic) 

ศึกษาความหมายและขอบขายของตรรกวทิยา หลักการและวิธีการทางตรรกวิทยา ท้ังนิรนัยและอุปนัย
รวมถึงวิธีการกึ่งอุปนัยประเภทตาง ๆ  ลักษณะของขอความผิดพลาดแบบตาง ๆ ในการใชเหตุผลใน
ชีวิตประจําวัน 

 
 
080  105 ปรัชญาพุทธศาสนา        2(2-0-4) 
   (Buddhist Philosophy) 

ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะเร่ืองโลก ชีวิต ความสัมพันธระหวางโลกกับมนุษย และทัศนะทาง 
จริยศาสตรของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและอาจาริยวาท 
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080  106 พุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน      2(2-0-4) 
   (Buddhism in the Present Thai Society) 
   ศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจบัุน โดยเนนถึงแนวคิดและการสอนพุทธศาสนาในสํานัก 
   ตาง ๆ ตลอดถึงอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย 
 
080 107 ดนตรีวจิักษ          2(2-0-4) 
         (Music Appreciation) 
                    ศึกษาองคประกอบของดนตรี เคร่ืองดนตรีไทยและตางชาติ   ผลงานของคีตกวีไทยและตาง 
                    ประเทศท่ีสําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมท้ังดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะ 
                    ของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอ่ืน  ท้ังนี้โดยให 
   นักศึกษา  ไดฟงดนตรีไทย และตางชาติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได  
 
080 114 ศิลปวิจักษ          2(2-0-4) 
             (Art Appreciation) 
                   ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความช่ืนชม และความสํานึก 
                   ในคุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมท้ังในอดตีและปจจุบัน บทบาท  
                 ของทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ท้ังตะวนัออกและตะวนัตก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
   การแสดงออก ท้ังนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปท่ีมีตอการดํารงชีวิตของคนไทย 
 
080 115 ศิลปะตะวนัออก        2(2-0-4) 
             (Eastern Art) 

 ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวนัออกโดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะกับ
พื้นฐานทางวฒันธรรมของคนตะวันออก วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ีเปนศิลปกรรมบริสุทธ์ิ และ
ศิลปกรรมประยุกต ท้ังในสวนท่ีสะทอนใหเหน็เอกลักษณของคนตะวันออกและลักษณะรวมของ
มนษุยชาติ ศึกษาบทบาท และววิัฒนาการของศิลปะไทยในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของศิลปะตะวนัออก 

 
080 116 ศิลปะตะวนัตก        2(2-0-4) 
             (Western Art) 

ศึกษาแนวความคิดหลักของศิลปะตะวนัตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทางศิลปะกับ
พื้นฐานทางวฒันธรรมของคนตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในววิฒันาการของศิลปะตะวนัตก 
วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ีเปนแนวบริสุทธ์ิและแนวประยกุต ท้ังในสวนท่ีสะทอนใหเหน็
เอกลักษณของคนตะวนัตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรงกระตุนของศิลปะตะวันตกท่ีมีตอ
ศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของศิลปกรรมไทยในปจจุบัน 
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080 117 วรรณคดีจกัษ         2(2-0-4) 
              (Literary Appreciation) 

ฝกการอานวรรณคดี โดยศึกษาวรรณกรรมท่ีดีเดน ท้ังท่ีเปนวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมแปล โดยมุง
สรางรสนิยม ความช่ืนชม และความสํานกึในคุณคาของงานสรางสรรคทางวรรณศิลปโดยท่ัวไป ศึกษา
คุณลักษณะของวรรณคดีท้ังในสวนท่ีเปนสากล และในสวนท่ีเปนเอกลักษณของชาติ ท้ังนี้ใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกีย่วกับวรรณกรรมท่ีอานและสามารถวิเคราะหวรรณกรรมเหลานั้น ท้ังใน
ฐานะท่ีเปนการแสดงออกซ่ึงอัจฉริยภาพสวนบุคคล และท่ีเปนปรากฏการณทาง 
วัฒนธรรม 

080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย       2(2-0-4) 
             (Contemporary Thai Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมบางเร่ือง ท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณของสังคมไทยปจจุบัน โดยเนนลักษณะท่ีเปนการ
สืบทอด และลักษณะท่ีเปนนวกรรมในทางวรรณศิลป ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมกับวิวัฒนาการของวรรณคดีความสํานึกรวมของคนรวมสมัยท่ีแสดงออกดวยวรรณศิลปโดย
เทียบเคียงกับศิลปะแขนงอ่ืนและบทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญา
ของบุคคลในสังคมรวมสมัย 

 
080 119 อารยธรรมตะวันออก        2(2-0-4) 
              (Eastern Civilization) 
                   ศึกษาพัฒนาการของอายรธรรมจีน อินเดยี และอิสลามซ่ึงมีสวนสําคัญในการหลอหลอม 
   อารยธรรมในเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและการผสม 
   ผสานระหวางอารยธรรมจีน อินเดีย อิสลามกับวัฒนธรรมทองถ่ิน อันกอใหเกิดลักษณะรวมกัน 
   และแตกตางกนัไปตามสภาวะแหงพัฒนาการทางประวติัศาสตรของแตละภูมิภาค เนนศึกษาการ 
   เปล่ียนแปลงทางดานภูมิปญญา ลัทธิความเช่ือทางศาสนา วิทยาการ การสรางสรรคทางศิลปะ  
   การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมจนถึงปจจุบัน 

 
080 121 อารยธรรมตะวันตก        2(2-0-4) 
             (Western Civilization) 
                   ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวนัตกท่ีนําไปสูสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ การเปล่ียนแปลงระบบ 
   สังคม  เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองจากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพลของ 
   ชาติตะวนัตก ไปสูดินแดนตาง ๆ ท่ัวโลก การปฏิบัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิบัติทาง 
   ภูมิปญญา ยุคเคร่ืองจักร และความกาวหนาทางอุตสหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทาง 
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   ความคิดและการเปล่ียนแปลงของอารยธรรมตะวันตกในสังคมรวมสมัย ตลอดจนอิทธิพลของ 
   อารยธรรมตะวันตกตอโลกปจจุบัน 
 
080 124      ไทยศึกษา           3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 
   ศึกษาววิัฒนาการของสังคมไทยดานการต้ังถ่ินฐาน การปกครอง เศรษฐกิจ ระบบความเช่ือ  
   คานิยม  แบบแผนการดําเนนิชีวิต การสรางสรรคท้ังทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศิลปะ  
   ตลอดจนศึกษา ดานภูมิศาสตรและทรัพยากรของประเทศ ใหนกัศึกษาเห็นภาพรวมของสังคม 
   ไทยต้ังแตอดีตจนกระท่ังปจจบัุนใหเขาใจปจจัยและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีผลตอชีวิตและสังคมไทย 
 
080 125     สุนทรียศาสตร        3(3-0-6) 
   (Aesthetics) 
    ศึกษาขอบเขตและความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฏีวาดวยความงาม ประวัติแนวคิดและ 
   ทัศนคติของมนุษยตอความงามแตละยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานความคิด และความเขาใจของ 
   นักศึกษาในดานความงาม อันจะเปนประโยชนตอการพฒันารสนิยม และวิจารณญาณในการ 
   ประเมินคุณคาทาง 
                   สุนทรียศาสตร 
 
080 126 มนุษยกับส่ิงแวดลอม        3(3-0-6)  
             (Man and His Environment) 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจจําแนกเปนส่ิงแวดลอมท่ีเปนตัวมนษุย    
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนผลงานของมนุษย และส่ิงแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพลของ 
ส่ิงแวดลอมท้ังสามประเภทท่ีมีตอการปรับตัว  ววิัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษยอิทธิพลท่ีมนุษยมี
ตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงกอใหเกดิการเปล่ียนแปลง ท้ังในทางสรางสรรคและทําลาย ท้ังท่ีต้ังใจ และไมต้ังใจ
หรือรูเทาไมถึงการณ ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพของชวีิตมนุษยให
สามารถดํารงอยูในสภาพแวดลอม ท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางเหมาะสม  
ท้ังนี้ใหเนนการยกตัวอยางจากสังคมไทย การประยุกตความรูตาง ๆ ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจาก
ของจริงและการอภิปรายกลุมยอย 
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080 127 จิตวิทยาเบื้องตน        2(2-0-4) 
             (Introduction to Psychology) 

ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยาพฤติกรรมและ  การ
กอใหเกิดพฤตกิรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  การจูงใจการรับรู บุคลิกภาพ ความ
ขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจติ และการนําวชิาจิตวิทยาไปใชใหเปนประโยชนในดานตาง ๆ 

 
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ        2(2-0-4) 
             (Developmental Psychology) 

 ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยท่ัวไป ต้ังแตระยะกอนเกดิจนถึงวัยสูงอายุ  
เนนความสําคัญของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการของมนุษย ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ทุกข้ันพัฒนาการตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาเหลานั้นและการ 
สงเสริมใหบรรลุผลพัฒนาการท่ีสมบูรณในทุก ๆ ดาน 

 
080 129 สังคมวิทยาเบ้ืองตน        2(2-0-4) 
          (Introduction to Sociology) 
 ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา  ไดแก  โครงสรางเบ้ืองตนของสังคม การจัดกลุม 
 สถาบัน การแบงชนช้ัน อิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอบุคคลและกลุม กลไกและการจัดระเบียบ 
 ทางสังคมบรรทัดฐานทางสังคม  ความสัมพันธทางสังคม  การเสียระเบียบทางสังคมและ 
 ความเฉ่ือยทางวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงและปญหาทางสังคม  ท้ังนี้ใหเนนตัวอยางจากสังคม 
 ปจจุบัน 
 
080 130 มานุษยวิทยาเบ้ืองตน        2(2-0-4) 
                  (Introduction to Anthropology) 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนทางมานุษยวิทยาโดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคม
วัฒนธรรมและเช้ือชาติของมนุษย และศึกษาถึงผลท่ีเกิดจากความแตกตางและความคลายคลึงกันใน ทาง
วัฒนธรรมของมนุษย  โดยใชขอมูลทางชาติพันธุวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีเกี่ยวกับการ 
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน       2(2-0-4) 
             (Economics in Everyday Life) 

ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม โดยเฉพาะการทํางานของกลไกราคาในระบบตลาด และ
บทบาทของภาครัฐ ชุมชนและเอกชน เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหปรากฏการณทางเศรษฐกจิใน
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ชีวิตประจําวันภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และพัฒนาการรวมสมัย
อ่ืน ๆ  
 

080 134     โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทย                               2(2-0-4) 
         (Structure of  Thai Economy) 

            ศึกษาลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในลักษณะทางดานภูมิศาสตร ท่ีมี         
                     ความสัมพันธกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ลักษณะทรัพยากร ประชากร ท่ีดิน  และการใช 
  ท่ีดิน  และดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจเพื่อใหเขาใจววิัฒนาการของระบบเศรษฐกจิ รวมท้ัง 
  การนําขอมูลท่ีไดจากท้ัง 2 ดาน มาประกอบการพิจารณาลักษณะโครงสรางและปญหาของ 
  ระบบเศรษฐกจิในปจจุบัน 
 
080 135 กฎหมายกับสังคม        2(2-0-4) 
             (Law and Society) 

  ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคม  
กลไก   จุดประสงคและท่ีมาของกฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมายและการบังคับใชขอบเขต
และประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล 

 
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย       3(3-0-6) 
            (Geography of Thailand) 

ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาภูมิศาสตรเชิงภูมิภาค วิเคราะหลักษณะพ้ืนท่ี ขนาด รูปราง โครงสรางทาง
กายภาพ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 
ดังกลาว  โดยศึกษาวิเคราะหในเชิงภูมิศาสตรเปนสวนรวมท้ังประเทศ และเปนรายภูมิภาค 

 
080 139 พลศึกษา          1(0-2-1) 
             (Physical Education) 
                    ศึกษาประวัติพลศึกษาและวิวฒันาการของแนวคิดทางพลศึกษาโดยสังเขป   ความมุงหมายและ   

 ขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา หลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและผูเลนกฬีาการ ศึกษา
กลยุทธในการเลนกีฬาจากการแขงขัน ทักษะเบ้ืองตนของกีฬา 

 
080 140 กีฬาศึกษา          2(1-2-3) 
             (Sport Education) 
    ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกา 

การแขงขัน  การปองกันอุบัติเหตุทางกฬีา  เลือกศึกษากฬีาหนึง่ประเภท  เชน บาสเกตบอล 
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วอลเลยบอล  แบดมินตัน  ยโูด  ตะกรอ  กจิกรรมเขาจังหวะ และกีฬาอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

 
080 141 หลักนันทนาการ        1(1-0-2) 
             (Principles of Recreation) 

ศึกษาความหมาย ประโยชน และขอบขายกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหลงนันทนาการหลักในการ
เลือก การจัด และการบริหารกิจกรรมนันทนาการ 

 
080 142  การอยูคายพกัแรม        1(1-0-2) 
                (Camping) 
   ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย ประเภท กฎ ขอบังคับ และมรรยาทของการอยูคายพักแรมหลักการ 

จัดคายพกัแรม  ข้ันตอนการอยูคายพกัแรม  และมีการฝกปฏิบัติการอยูคายพักแรมแบบนันทนาการ 
 
080 151  มนุษยกับวิทยาศาสตร                                                                       3(3-0-6) 
              (Man and Science) 
    ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา และเชิงประยุกตของวิทยาศาสตรท้ังในอดีตปจจุบัน 
                    และอนาคต   อิทธิพลของวิทยาศาสตรตอศาสตรอ่ืน  ประโยชนและโทษของการนํา 
   วิทยาศาสตรทางกายภาพและชีวภาพ มาประยุกตใชใหสัมพันธกับชีวิตประจําวนัและ 
   ส่ิงแวดลอม 
 
080 152   คณิตศาสตรท่ัวไป        3(3-0-6) 
              (General Mathematics) 
               เมทริกซ และระบบสมการเชิงเสน บทประยุกตของเมทริกซ การโปรแกรมเชิงเสนเบ้ืองตน 
                     คณิตศาสตรทางการเงิน ระเบียบและวิธีการทางสถิติเบ้ืองตน ตัวแปร การวัดตัวแปร การวัด 
                     แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน  
   การสุม   ตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของประชากร การถดถอยและ 
   สหสัมพันธอยางงาย 
 
080 153     วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
             (Science and Everyday Life) 

 ศึกษาความสัมพนัธของมนุษยกับส่ิงแวดลอมในแงการแปรรูปพลังงาน การปรับตัว การอยูรวมกันของ
ส่ิงมีชีวิต  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแวดลอมเน่ืองจากการเพ่ิมของประชากร การขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ  ท้ังท่ีใหพลังงานและไมใหพลังงาน  อัตราการใช
ทรัพยากรประเภทตาง ๆ การอนุรักษและเพิม่ผลผลิต สาเหตุและการแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของ
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สภาวะแวดลอม  ประโยชนและโทษของการใชสารเคมีและสารกัมมันตรังสีตาง ๆ ท่ีมีตอมนุษยและ
วิธีปองกัน  หลักการและประโยชนของการใชส่ิงมีชีวิต 
ในการควบคุมการแพรกระจายของสัตวและพืชท่ีเปนภยัตอเศรษฐกิจ 

 
080 156 มลพิษส่ิงแวดลอม        3(3-0-6) 
              (Environmental Pollution) 

สวนประกอบ ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษตาง ๆ เชน  มลพิษ
ทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียท่ีมีอันตราย แสง เสียง ความรอน รังสีและ มลพิษทาง
อาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหามลภาวะท่ีเกิดข้ึน 

 
080 176 ภาษากับการส่ือสาร        3(3-0-6) 
             (Language and Communication) 

ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดท่ีเปนพื้นฐานของการส่ือสาร และการใชภาษาเพ่ือการส่ือความหมาย
ไปยังผูรับใหสัมฤทธ์ิผล ใหรูจักคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล  ฝกการใชถอยคํา ประโยค สํานวน 
โวหาร ฝกการเตรียมและรวบรวมขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค  การใชภาษาในเชิงบรรยาย  
พรรณนา อธิบาย อภิปราย  

080 177 ภาษาอังกฤษ 1        3(2-2-5) 
             (English I) 
 ทบทวนทักษะและฝกการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน การเขียน ซ่ึง     
 นักศึกษาไดเรียนมาแลวในช้ันมัธยมศึกษา ฝกการฟงการพูดในเร่ืองท่ัวไป  เนนทักษะการอานซ่ึง 
 จําเปนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและฝกเขียนใหสัมพันธกับเอกสารท่ีอาน 
 
080 178 ภาษาอังกฤษ 2        3(2-2-5) 
             (English II) 
             วิชาบังคับกอน  : 080 177  ภาษาอังกฤษ 1 
             ฝกการใชทักษะท้ัง 4 ในระดับท่ีสูงข้ึน และเนนทักษะการอาน  โดยฝกอานเอกสารท่ียากข้ึน 
 
451 106    คณิตศาสตรในชีวิตประจําวนั         3(3-0-6) 
                 (Mathematics in Everyday Life) 

มาตรการวัด  พื้นท่ีและปริมาตร  การจัดเรียง  การจัดหมวดหมูและความนาจะเปน การทําบัญชี  
รายวัน รายรับ-รายจาย การคํานวณภาษีเงินได  กําไร การคํานวณอัตราดอกเบ้ียการผอนชําระ 
รายเดือนท่ีเกี่ยวของกับชีวติประจําวนั 

 



 34
466 221    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1       3(3-0-6) 
             (English for Academic Purposes I) 
 อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอกนํา 
 ขอมูลท่ีไดจากการอานมาอภิปราย  นําเสนอขอมูลปากเปลาอยางเปนวิชาการ 
 
466 222    ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2       3(3-0-6) 
             (English for Academic Purposes II) 
             วิชาบังคับกอน : 466 221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 1 
                   อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอกนําขอ 
                    มูลท่ีไดจากการอานมาเขียนโครงรางและเขียนรายงาน นําเสนองานเขียนอยางเปนทางการ 
 
467  261    จริยธรรมสําหรับครู        2(2-0-4) 
                   (Ethics for Teachers) 
 ศึกษาความหมายของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณครู และการศึกษาในฐานะท่ีพัฒนา 
 ความรูคูคุณธรรม วิชาชีพครู บทบาทหนาท่ีและความสําคัญของครู คุณสมบัติของครูท่ีพึง 
 ประสงค การปลูกฝงความศรัทธาในวิชาชีพครู การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อันกอใหเกิด 
 วิญญาณครูความสําเร็จและความสุขในวิชาชีพ รวมท้ังจรรยาบรรณครู 
 
516 272  การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
             (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 
 ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  
 ขอบเขต วัตถุประสงคและประโยชนของการอนุรักษ สถานการณปจจุบันและแนวโนมใน 
 อนาคต ปญหา การแกไข มาตรการปองกัน นโยบายและการวางแผนเพ่ือการอนุรักษ 
 
554 101    สมุนไพรพื้นฐาน        3(3-0-6) 
           (Herbal Medicines) 

พืชและผลิตภณัฑธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอชีวิตประจําวนั และปจจัย 4 ของมนุษย 
 

554 102 ความรูเร่ืองยา         3(3-0-6) 
         (Drug Education) 

ยาบําบัดโรคโดยท่ัวไป โดยจะเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ัวไปของยาบําบัดโรค แหลงท่ีมาของยา  การ
แพรกระจายของยา ขนาดใช ความแรง พิษ  การแบงประเภทของยา การใชยาในทางท่ีถูกตอง การปองกัน
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การใชยาผิด ยาสามัญประจาํบาน ยาท่ีรับจากรานขายยาโดยไมตองใชใบส่ังยา สารเสพติด กฎหมาย 

และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับยาท่ีบุคคลท่ัวไปควรทราบ ลักษณะการใชยาในสังคมไทย 
 
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
             (Food for Health) 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัความตองการอาหารของรางกาย    องคประกอบของอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับสุขภาพ อาหารทีไ่มไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปญหา
โภชนาการ 

 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 

461 101    หลักและระบบการจัดการศึกษา          2(2-0-4) 
                  (Principles and Systems of Educational Management) 
  ศึกษาความหมาย หลักการบริหารและการจัดการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ทักษะ 
  ของผูบริหาร ตลอดจนบทบาทของผูบริหารการศึกษา  การประกันคุณภาพ และกฎหมายการ 
  ศึกษาท่ีควรทราบ 
 
463  101    จิตวิทยาการศึกษา                                                                                 3(3-0-6) 
                  (Educational  Psychology) 
  ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอการศึกษา  ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน  การจัด 
  กิจกรรมการเรียน การสอนท่ีสัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตางระหวาง 
  บุคคล  นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเส่ียง  ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกต 
  การจูงใจ  การวางแผนการสอน  การจัดการช้ันเรียน  แนวคิดทางจิตวิทยาในการวัดและ 
  ประเมินผลการเรียนรู  การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 
463 104 กลุมสัมพันธ                                                                      3(3-0-6) 
               (Group  Dynamics) 

 ศึกษาองคประกอบและพัฒนาการของกลุม การปฏิบัติงานและการปรับตัวของสมาชิกในกลุม การ
สรางความยึดเหนี่ยวผูกพันในกลุม การใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติภารกิจ 

 ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
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463 107   จิตวิทยาวัยรุน                                                                       3(3-0-6) 
               (Adolescent  Psychology) 

 ศึกษาลักษณะของการพัฒนาการทางรางกาย และจิตใจของวัยรุน งานพัฒนาการ การเปล่ียนแปลงของ
บุคลิกภาพ  และการปรับตัวตามวัย  ศึกษาและสํารวจปญหาและความตองการดานตาง ๆ ของวัยรุน  
การจัดกิจกรรมในโรงเรียนและในชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของวัยรุน 

 

463  108  จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ 
   (Psychology of Adulthood and Old Age)     3(3-0-6) 
   ศึกษาลักษณะการพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ของคนวัย 
   ผูใหญและวัยสูงอายุ ทฤษฎีพัฒนาการท่ีเกี่ยวของกับงานพัฒนาการ การเปล่ียนแปลงของ 
   บุคลิกภาพและการปรับตัวตามวัย ปญหาของคนวัยนี้ และศักยภาพตามวัย เนนบทบาท 
 ของวัยผูใหญท่ีมีการเสริมสรางและพัฒนาคนและสังคม 
 
463 109 จิตวิทยาเด็กพิเศษ        3(3-0-6) 
  (Psychology of Exceptional Children) 
  ศึกษาแนวคิดและความหมายของเด็กพิเศษ การวิเคราะหสาเหตุของความผิดปกติและ 
  พัฒนาการของความผิดปกติ การจําแนกประเภทและลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษ 
  กลุมตาง ๆ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กพิเศษแตละกลุม 
  นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กพิเศษ บทบาทของผูปกครองและชุมชนตอการพัฒนา 
  เด็กพิเศษ 
 
463  110    การพัฒนาตน         2(2-0-4) 
      (Self Development) 
  ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน การรับรูและการตระหนักในตนการฝก 
  ความไวการรูสึกในตน การสรางศักยภาพทางกาย สมองและสุขภาพ การพัฒนากระบวนการคิด 
  และเสริมสรางเชาวน  การแสดงออกทางอารมณและเชาวนอารมณ  การแสดงออกทางบุคลิก   
  การพัฒนาทักษะทางสังคม  การส่ือสารและมนุษยสัมพันธ 
 
463 113   จิตวิทยาสัมพันธภาพระหวางบุคคล                                                3(3-0-6) 
               (Psychology of Interpersonal Relations) 

 ศึกษาพ้ืนฐานของการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  การนําหลักการของความแตกตางระหวาง
บุคคลมาใชในการสรางสัมพันธภาพท่ีดี  การสื่อสารเพ่ือสัมพันธภาพที่ดี การสรางบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
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463 202 การศึกษาพเิศษเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
  (Introduction to Special Education) 
  วิชาบังคับกอน : 463 101 จิตวิทยาการศึกษา 
  ศึกษาแนวคิด ประวัติและขอบขายของการศึกษาพิเศษ เหตุผลและความจําเปนในการจัด 
  การศึกษาพเิศษ ในสถานการณปจจุบัน รูปแบบและลักษณะการจัดการศึกษาพิเศษ การ 
  จัดการศึกษาพเิศษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาเดก็พิเศษกลุมตาง ๆ 
  อุปกรณการสอน และนวัตกรรมสําหรับเด็กพิเศษ การใหการศึกษาแกผูปกครองและชุมชน 
  แนวทางการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพเิศษ 
 
463 207  การจูงใจ                                                                                   3(3-0-6) 
              (Motivation) 

ศึกษาหลักการและกระบวนการในการจูงใจ  ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมตาง ๆ 
ความสําคัญของการจูงใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แนวทางในการวิเคราะห 
สถานการณและส่ิงแวดลอมเพื่อเลือกหลักการและกระบวนการในการจูงใจใหบุคคลกระทําพฤติกรรม
ไปสูเปาหมายท่ีกําหนด 
 

463 208   จิตวิทยาการเรียนรู                                                                            3(3-0-6) 
              (Psychology of  Learning) 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ประเภทของการเรียนรู การนําแนวคิดทฤษฎีตลอดจน 
 ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูมาวิเคราะห และทดลองปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางสําหรับ 
 การประยุกตใชในการทํางานดานจิตวิทยาและการแนะแนว และในชีวิตประจําวัน 

 
463 209    เทคนิคการใหการปรึกษา       3(2-2-5) 
                 (Techniques of Counseling) 
 ศึกษาความสําคัญของบริการใหการปรึกษา บทบาทผูใหการปรึกษาและบทบาทผูรับการ 
 ปรึกษา กระบวนการและเทคนิคการใหการปรึกษาเบ้ืองตน ทฤษฎีการใหการปรึกษาท่ี 
 สําคัญ การนําหลักการทางจิตเวช ทฤษฎีบุคลิกภาพมาประยุกตใชในการใหคําปรึกษา โดย 
 ใหนักศึกษามีประสบการณฝกใหการปรึกษาเปนรายกรณี 
 
 
463 218 ความบกพรองในการเรียนรู       3(3-0-6) 
  (Learning Disabilities) 
  ศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุความบกพรองในการเรียนรู แนวความคิดทางจิตวิทยาท่ีนํามา 
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  ประยุกตใช หลักการเรียนรู และการฝกหัดพฤติกรรมท่ีจะชวยพัฒนาเดก็เหลานี ้ลักษณะ 
  การเรียนการสอนท่ีควรนํามาใช แนวทางในการชวยเหลือเด็กท่ีมีความบกพรองในการ 
  เรียนรูอันเนื่องมาจากความบกพรองของอวัยวะบางชนดิ ตลอดจนบทบาทของครูและ 
  ผูปกครองท่ีมีตอเด็กซ่ึงมีความบกพรองในการเรียนรู 
 
463  220     ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ      2(2-0-4) 
       (Educational and Occupational Information) 
  ศึกษาความสําคัญของขอมูลและลักษณะของขอมูลท่ีดี วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอ 
  ขอมูลท้ังดานการศึกษาและอาชีพใหสัมพนัธกับพัฒนาการและความตองการของนักเรียนท้ังใน 
  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
463  221     การศึกษาเฉพาะกรณ ี        2(1-2-3) 
              (Case Study) 
  ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะกรณี กระบวนการศึกษาเฉพาะกรณ ีการใช 
  เทคนิคและเคร่ืองมือการแนะแนว การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมาย 
  ขอมูลและการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณ ี
 
463 222     อาชีพศึกษาเบ้ืองตน        2(2-0-4) 

      (Introduction to Career Education) 
   ศึกษาพัฒนาการของอาชีพในสังคม ความสําคัญของอาชีพตอบุคคลและสังคม แนวคิดและ 
   ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ การวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมกบัตนเองและตลาด 
   แรงงาน รวมถึงการปรับตัวในดานตาง ๆ 
 
464 102    โภชนาการ          2(2-0-4) 
       (Nutrition) 
  ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัอาหาร ความสําคัญของโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพและสังคม      
  หนาท่ีของโภชนาการ  กระบวนการยอย  การดูดซึม  การขับถาย  วิธีกนิอาหารท่ีถูกตอง  อาหาร 
  สําหรับบุคคลตาง ๆ  ปญหาโภชนาการ การจัดอาหารสําหรับตนเองและครอบครัว การกําหนด 

 รายการอาหารและการเลือกซ้ือ  การประกอบอาหาร  การถนอมอาหาร  การจัดครัวและระเบียบ  
 การบริโภคอาหาร ตลอดจนวิธีการจัดโภชนาการในโรงเรียน 
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464 103     ศิลปะประดิษฐ         2(1-3-2) 
       (Utilitarian Arts)  

 ศึกษาความหมายและขอบขายของศิลปะประดิษฐ วิธีการประดิษฐโดยใชวัสดุพืน้บาน เชน 
 งานกระดาษ งานดอกไม งานปน แกะสลัก งานเคร่ืองสาน ซ่ึงใชเปนอุปกรณการสอน  
 เคร่ืองตกแตงหองเรียน เคร่ืองประดับและเคร่ืองใชตาง ๆ ใหผูเรียนสามารถนําความรู 
 ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติไปใช     ประกอบการสอนวิชาหัตถศึกษาหรือประกอบอาชีพได 

 
464 104    อัตลักษณศึกษา         3(3-0-6)  
                (Identity Studies)  
  ศาสตรท่ีวาดวยชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และจักรวาล เพือ่ศึกษาอัตลักษณของบุคคล 
  ศึกษาสังคม ส่ิงแวดลอม และจักรวาล และศึกษาความสัมพันธเชิงปฏิสัมพันธของบุคคล 
  สังคม และจักรวาล โดยศึกษาผลึกความรูท้ังอดีต และปจจุบัน เพื่อนําไปสูการเขาใจ 
  ตนเอง สังคม และจักรวาล อันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม อันกอใหเกิด 
  ผลในทางปองกัน และสรางสรรคในการดํารงชีวิตของมนุษย 
 
464 201  ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา      2(2-0-4) 
  (Issues and Trends in Education) 
  ศึกษาคนควาและสัมมนาประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนสาระ ปญหา และแนวโนมทางการศึกษา 
 
464 216    การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา       2(1-2-3) 
                 (Meditation for Wisdom) 
  ศึกษาหลักการและประเภทของการฝกจิต เนนการฝกจิตเพื่อกอใหเกิดปญญาตามแนวสติปฎฐาน 
  ส่ีหรือวิปสสนากรรมฐาน กระบวนการฝกปฏิบัติและปจจัยท่ีเกื้อหนนุการปฏิบัติปฎิจจสมุปบาท 
  และกฎแหงกรรม การนําหลักการฝกปฏิบัติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวนั 
  มีการศึกษาและปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี 
 
464  340    สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา       2(2-0-4) 
       (Statistics for Research in Education) 
  ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนาํเสนอขอมูลดวย 
  สถิติเชิงพรรณนา  สถิติทดสอบเกี่ยวกับคาเฉล่ีย  และสัดสวนของประชากร  การวิเคราะห 
  ความแปรปรวนแบบทางเดยีว ความสัมพันธและการถดถอย การทดสอบดวยสถิติท่ี 
  ไมอิงพารามิเตอร 
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465 257 การพูดในโอกาสตาง ๆ       2(2-0-4) 
  (Speech for Specific Purposes) 
  ศึกษาหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ เพื่อมารยาทในสังคม ฝกการสรางบุคลิกภาพและกลวิธีการ 
  พูดแบบตาง  ๆ ตามจุดมุงหมาย  โดยเนนหนักการพูดท่ีจะตองนําไปใชในโอกาสทั่ว ๆ ไปใน 
  สังคม  เชน การพูดในฐานะโฆษก พิธีกร  
 
465 258 การเขียนเพื่อการส่ือสาร       2(2-0-4) 
  (Writing for Communication) 

 ศึกษาหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหารและมารยาทในการใชภาษาเพ่ือส่ือสารในชีวิตประจําวนั  
 ฝกฝนการเขียนแบบตาง ๆ  การเขียนคํารอง คําช้ีแจง อนทิุน เลาเร่ือง แสดงความยินดแีสดง 
 ความเสียใจ เปนตน  และพฒันาทักษะการใชภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวนั 

 
466  100    ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ       2(2-0-4) 
                  (English for Recreation) 
  ฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝกการเขียนโครงการคายภาษาอังกฤษ 
  เนนการฝกพูด เรียนรูกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ฝกการใชภาษาในคายภาษาอังกฤษรวมท้ังฝก 
  การจัดการคายภาษาอังกฤษ 

 
466  205    ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน       2(2-0-4) 
       (English in Mass Media) 
  ศึกษาภาษาอังกฤษท้ังในดานเสียง คําศัพท โครงสราง สํานวน และคําศัพทเฉพาะสาขาท่ี      
  ปรากฏในส่ือสารมวลชนตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ  โทรทัศน โทรทัศนดาวเทียม  
  เปนตน  ท้ังนีเ้พื่อประโยชนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน  ไดแก  ฟง  พดู  อาน  
  และเขียน 
 
466 231    การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวชิาการ      2(2-0-4) 
                  (English Reading for Academic Purposes) 
  ศึกษาและฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธีการอานแบบตาง ๆ ในการอานแบบเรียน บทความ      

 และเอกสารทางวิชาการ พัฒนาความรูดานคําศัพท ตลอดจนการหาใจความสําคัญจากยอหนาซ่ึง 
 มีโครงสรางแบบตาง ๆ  เพื่อใหสามารถอานบทความและบทอานทางวิชาการได 
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466 320     การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ       2(2-0-4) 
                  (English Presentation) 

 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษ เนื้อหาประกอบดวย การ      
 อภิปรายการระดมสมองในหัวเร่ืองท่ีนาสนใจในปจจุบัน การเลือกหวัขอท่ีเหมาะสม การคน 
 ขอมูล การเขียนโครงการและขอมูล การเตรียมการนําเสนอโดยใชคอมพิวเตอรและการนําเสนอ 
 อยางเปนทางการรวมถึงบุคลิกภาพ ผูฟง บริบท ท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอ  

 
466 386     ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน    2(2-0-4) 
      (English for Examination Preparation and Job Applications) 
  ฝกทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา  เชน TOEFL, TOEIC, IELTS,   

 FCE  และเตรียมภาษาเพ่ือการสมัครงาน ฝกการทําขอสอบ เรียนรูทักษะและองคประกอบทาง 
 ภาษาในขอสอบวัดความสามารถตาง ๆ  ศึกษากลยุทธในการทําขอสอบภาษาอังกฤษ ฝกอาน 
 เขียนขอมูลท่ีมีประโยชนตอการสมัครงาน  อันไดแก การอานโฆษณารับสมัครงาน เขียน 
 จดหมายสมัครงาน การโทรศัพทนัดหมาย  ตลอดจน การฝกกลยุทธในการสอบ 
 

467 214 ส่ิงแวดลอมศึกษา                     2(2-0-4) 
    (Environmental Education) 

ศึกษาวิธีการทางการศึกษา เพื่อใหเกิดพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ท่ีจะนําไปประยุกตใชกบัการ
อนุรักษและพฒันาส่ิงแวดลอมในชุมชนเมืองและชนบท ท้ังส่ิงแวดลอมทาง 

 ธรรมชาติ  และทางสังคมและวัฒนธรรม  รูจักวิเคราะหสถานการณ    และวกิฤติการณดาน 
 ส่ิงแวดลอม วธีิการในการแกปญหาส่ิงแวดลอม ตลอดจนวิธีท่ีจะสรางกจิกรรมท่ีสงเสริม 
 คุณภาพส่ิงแวดลอม     
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

467 253    ชุมชนศึกษา                  3(2-3-4) 
 (Community Studies) 

 ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ  ประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  เศรษฐกจิ  สังคม  การเมือง  
 การปกครอง บุคคลสําคัญ ประชากรและส่ิงแวดลอมตลอดจนปญหาและการวางแผนเพ่ือ 
 พัฒนาชุมชน    

 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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467 264 ธรรมปฏิบัติ         2(1-2-3) 
       (Dharma Practice) 

ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ หลักศักยภาพและแนวคิดในการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย  การพัฒนาตนตามแนวไตรสิกขา  วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา กระบวนการฝก
และประโยชน การบริหารจิตและเจริญปญญา  คือ  ฝกสมาธิ  และวิปสสนาตลอดจนตามหลักอานาปาน
สติ และสติปฏิฐานส่ี ท่ีสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
มีการปฏิบัตินอกสถานท่ี 

 
467 446  เหตุการณปจจุบัน                      2(2-0-4) 
  (Current Events) 

   ศึกษาหลักการวิเคราะหเหตุการณปจจุบัน ส่ิงบอกเหตุ แหลงท่ีมาของขอมูล การใหน้ําหนัก 
   ขอมูล การเช่ือมโยงขอมูลท่ีสอดคลองกัน การแปลความหมายเหตุการณจากส่ิงบอกเหตุ 

 
467 454 การจัดทัศนสังคมศึกษา                           3(2-3-4) 
 (Management in Social Studies Field Trips) 
                   ศึกษาหลักการจัดทัศนศึกษาสําหรับผูเรียนสังคมศึกษา  การศึกษาสภาพผูเรียน    แหลงความรู     
 การหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงความรู การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดรายการ การจัดทํา 
 เอกสารประกอบการ   อํานวยความสะดวก คาใชจาย วิทยากร การกํากับและติดตามผล  
 จนสามารถจัดทัศนศึกษาได    
                  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
468 101     ส่ือการศึกษาเบ้ืองตน        3(2-2-5) 
  (Introduction to Educational Media)  
  ศึกษาความหมาย   พัฒนา  บทบาทและคุณคาของส่ือการศึกษา  หลักการเบ้ืองตน  ในการเลือก 
  การผลิต การใชและการบํารุงรักษาส่ือการศึกษา ตลอดจนใชแหลงสนับสนุนและบริการเสริม 
  การสอนและการประเมินผลส่ือการศึกษา 
 
468 102  คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา       2(1-2-3) 
  (Computer in Education) 
  ศึกษาหลักการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษา บทบาทของคอมพิวเตอรท่ีมีตอการศึกษาใน 
  รูปแบบตาง ๆ และบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใชคอมพิวเตอรการประยุกตใช 
  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  เชน  โปรแกรมระบบ  โปรแกรมประมวลผลคํา   
  การประมวลผลขอมูล การจัดการฐานขอมูล การนําเสนอเพื่อการเรียนการสอน การใช 
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  อินเทอรเน็ต และการพัฒาเว็บไซคเพื่อการศึกษา เปนตน 
 
468 201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา      3(3-0-6) 
 (Educational Innovation and Technology) 

 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษามาใชในสถานการณตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา การศึกษา ดูงาน การปฏิบัติงาน
หนวยงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

468 205 วิทยุและเคร่ืองเสียงเพื่อการศึกษา      3(3-0-6) 
 (Educational  Radio & Audio Equipment) 

 หลักการทํางานของระบบการขยายเสียงและวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รูจักพิจารณา 
เลือกใชอุปกรณในระบบเคร่ืองเสียงและวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาอยางเหมาะสม 
 การออกแบบติดต้ังระบบเสียงและหองปฏิบัติการทางเสียง หลักการใชวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อการศึกษา บทบาทของครูในการใชรายการวิทยุ เทคนิคการเขียนบท และการผลิต 
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
468 206  โทรทัศนเพื่อการศึกษา       3(3-0-6) 
 (Educational Television) 

 ศึกษาพัฒนาการและบทบาทของโทรทัศนเพื่อการศึกษาของประเทศตาง ๆ และของประเทศไทย 
บทบาทและหนาท่ีของครูในการจัดสภาพแวดลอม เพื่อใหการใชโทรทัศนเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ   การใชโทรทัศนกับการศึกษา  บุคลากร   สถานท่ีและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการผลิต
รายการ  ฝกเขียนบทโทรทัศนและทดลองผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา  
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
468 210 คอมพิวเตอรชวยสอนเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer-Assisted Instruction) 

การจัดการเรียนการสอนโดยการใชคอมพิวเตอร เทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
รูปแบบตาง ๆ อยางมีระบบ  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป และการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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468  218 คอมพิวเตอรกราฟกเพื่อการศึกษา      3(3-0-6) 
 (Computer Graphics  for Education) 

 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก เพื่อการออกแบบ การผลิตและการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใน
รูปแบบตาง ๆ 
 

468 219 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา                  3(3-0-6) 
 (Computer  Multimedia  for  Education) 

การออกแบบและการผลิตส่ือคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เพื่อการนําเสนอสารสนเทศดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  โดยการเนนทฤษฎีการเรียนรู และกระบวนการส่ือสาร 
 

468 220 การผลิตชุดการเรียนการสอนออนไลน      3(3-0-6) 
 (Production of Online Courseware)   
 แนวคิด หลักการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 สําหรับสรางบทเรียนออนไลน การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินชุดการเรียน 
 การสอนออนไลน 
 
469 101       การศึกษานอกระบบ        2(2-2-4) 

      (Nonformal Education) 
 ศึกษาเกีย่วกับความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของการศึกษานอกระบบ และการ 
    ศึกษาตามอัธยาศัย  พัฒนาการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย ประเภท วิธีการจัด 
   องคกรท่ีจัดการศึกษานอกระบบ  การประกนัคุณภาพการศึกษานอกระบบ การเทียบโอน 
 ประสบการณการเรียนรูระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย  
 
469 102 การศึกษาตลอดชีวิต         3(3-0-6) 
 (Lifelong Education) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงรวมถึง การศึกษาในระบบ การศึกษานอก 
 ระบบ แลการศึกษาตามอัธยาศัย  การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิด การศึกษา 
 ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาในชุมชน โดยเนนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม 
 อัธยาศัย และเครือขายการเรียนรู การใชภมิูปญญาทองถ่ิน  
 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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469 104  การจัดสภาพการเรียนรูของผูใหญ           2(2-0-4) 
 (Climate Setting for Adult Learning) 
 ศึกษาแนวคิดของความตองการในการเรียนรูของผูใหญ การจัดสภาพแวดลอม กระบวน 
 การที่เอ้ือตอการเรียนรู วิธีการเรียนรูแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับผูใหญ รวมท้ังส่ือการเรียน 
 การสอน และการวัดผลที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนรูของผูใหญ 
 
469 105 การศึกษาทางเลือก             2(2-0-4) 
 (Alternative Education) 
 ศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาทางเลือกในฐานะนวัตกรรมทางการศึกษา 
 การจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบตาง ๆ ท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว กลุม องคกรเอกชน 
 และชุมชน เนนการจัดการเรียนการสอนท่ีบาน และการศึกษาทางเลือกรูปแบบอ่ืน ๆ  
 รวมท้ังการวิเคราะหการศึกษาทางเลือกเพ่ือเช่ือมโยงกับการศึกษาในระบบ  การศึกษา 
 นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
469 106 การศึกษาตามอัธยาศัย           2(2-0-4) 
 (Informal Education) 
 ศึกษาเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะท่ีเปนการศึกษารูป 
 แบบหนึ่ง ศึกษารูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีจัดโดยองคกร 
 ตาง ๆ ท้ังของรัฐ เอกชน บุคคล ชุมชน ส่ือมวลชน และแหลงการเรียนรูตาง ๆ การเช่ือม 
 โยงการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ รวมท้ัง 
 การวิเคราะหโครงสรางในภาพรวมตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต 
 
469 107 ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการศึกษา       2(2-0-4) 
 (Local Wisdom  for Education) 
 ศึกษาลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินของไทย ขุมทรัพยภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ไทยแขนงตาง ๆ การสํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน กระบวนการเรียนรู และการถายทอด 
 ภูมิปญญา   ทองถ่ิน แนวความคิดในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนเครือขายและมีสวน 
 รวมในการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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469 108 กิจกรรมการศึกษานอกระบบ         2(2-0-4) 
 (Nonformal Education Activities) 
 ศึกษาสาระสําคัญและประโยชนของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ศึกษารูปแบบ  
 และเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรม การพัฒนากิจกรรมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา 
 สาระทางการศึกษานอกระบบ และความตองการของกลุมเปาหมายท่ีเปนผูใหญ ฝกปฏิบัติ 
 การจัดกิจกรรมกับกลุม ตาง ๆ 
 
469 120 แหลงการเรียนรูในชุมชนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต    3(3-0-6) 
 (Community Learning Resources for Lifelong Education)  
 ศึกษาแนวคิด และขอมูลสภาพแหลงเรียนรูในชุมชน การใชประโยชนและการบริหาร 
 แหลงการเรียนรูในชุมชน เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การใหประชาชนและ 
 องคกรชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน การเช่ือมโยงแหลง 
 การเรียนรูในชุมชนสูการศึกษาตลอดชีวิต 
 
469 201 การฝกอบรม            2(2-1-3) 
 (Training) 
 ศึกษาแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยกระบวนการฝกอบรม แนวคิดในการ 
 ฝกอบรม การศึกษาสภาพความจําเปน การเขียนโครงการ การพัฒนาหลักสูตร เทคนิค 
 วิธีการจัดและบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการฝกอบรม และการเขียน 
 รายงานการฝกอบรม ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการจัดฝกอบรม 
 
469 202  การศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ        2(2-0-4) 
 (Education for Special Target Groups) 
 ศึกษาลักษณะและวิธีการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ เชน การ ศึกษา

สําหรับคนพิการ เด็กเรรอน ผูดอยโอกาส ชาวเขา เกษตรกร กลุมเส่ียง และอ่ืน ๆ  ตัวอยางการจดั
การศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ และมีการสัมมนาในประเด็นดังกลาว 

 มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
469 203 กระบวนการเรียนรูของชุมชน       2(2-0-4) 
 (Community Learning Process) 
 ศึกษาสภาพการเรียนรูและการถายทอดความรูของคนในชุมชนในสังคมไทยจากอดีตถึง 
 ปจจุบัน การคงอยูและการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู วิเคราะหความเกี่ยวของของ 
 กระบวนการเรียนรูกับการเปล่ียนแปลงในบริบทของสังคมไทย และใหนกัศึกษาไดศึกษา 
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 กระบวนการเรียนรูของ   ชุมชนตาง ๆ 
 

469 204 เทคนิคการสอนผูใหญ         3(3-0-6) 
 (Techniques in Adult Teaching) 
 ศึกษาเทคนิคการสอนผูใหญรูปแบบตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับจิตวิทยาและการเรียนรูของ 
 ผูใหญ ความเหมาะสมในการนํารูปแบบและเทคนิคการสอนผูใหญมาใชกับกลุมเปาหมาย 
 ตาง ๆ และการประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ ประกอบการสาธิตการสอนผูใหญ 
 

469 205 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการศึกษาตลอดชีวิต        3(3-0-6) 
 (Human Resources Development in Lifelong Education) 
 ศึกษาวิเคราะหสภาพและความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปจจุบัน  ทฤษฎีทาง 
 สังคมและจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของ แนวคิด รูปแบบและการพัฒนาโครงการพัฒนาทรัพยากร 
 บุคคล  บทบาทและหนาท่ีของนักการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

469 206 การวางแผนและพัฒนาโครงการการศึกษาตลอดชีวิต       3(3-0-6) 
 (Planning and Development  in Lifelong Education Program) 
 ศึกษาข้ันตอนการวางแผนและการพัฒนาโครงการการศึกษาทุกรูปแบบ ท่ี เหมาะสม 
 กับสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชน วิธีการจดักิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ 
 เรียนรูของคนในชุมชน รวมท้ังเทคนิคตาง ๆ ในการพัฒนาโครงการศึกษาใน 
 รูปแบบตาง ๆ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
469 207 การวิเคราะหบริบทของการพัฒนาประเทศ     2(2-0-4) 
 (Context Analysis of Country Development) 
 ศึกษาและทําความเขาใจพัฒนาการของการพัฒนาประเทศไทย การวิเคราะห 
 บริบทและนโยบายของการพัฒนาประเทศในชวงเวลาตาง ๆ กัน ศึกษาปจจัย 
 ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ และประชาชนโดยรวม  การศึกษาแนวโนม 
 และทิศทางการพัฒนาประเทศ และการวิเคราะหผลกระทบจากการพัฒนาประเทศ 
 ท้ังในอดีตและปจจุบัน 
 
469 208 การศึกษาตลอดชีวิตเปรียบเทียบ          2(2-0-4) 
 (Comparative Lifelong Education) 
 ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบแนวคิดและระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศ 
 ตาง ๆ ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 ท้ังในและตางประเทศ ท่ีมีบริบทแตกตางกัน โดยเนนการศึกษาโครงการการศึกษา 
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 ตลอดชีวิตของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบาน 
 
469 209   การศึกษาดวยตนเอง          2(2-0-4) 
 (Self-Education) 
 ศึกษารูปแบบและแบบการเรียนรู  (Learning Styles) ของบุคคล ธรรมชาติการเรียนรูของ 
 บุคคล วิธีการและกระบวนการ การแสวงหาความรู รูปแบบตาง ๆ ท่ีบุคคลใชเพื่อการ 
 แสวงหาความรูดวยตนเอง  การสงเสริมการศึกษาดวยตนเอง  การจัดสภาพ/แหลง 
 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการศึกษาดวยตนเอง 
 
469 211  เครือขายการเรียนรู        2(2-0-4) 
 (Learning Network) 
 ศึกษาการเช่ือมโยงขอมูลขาวสาร เพื่อการเรียนรู โดยองคกรและระบบตาง ๆ การสราง 
 เครือขายระดับชุมชน องคกร ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การจัดระบบขอมูลเพื่อ 
 เช่ือมโยง การใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขาย การใชประโยชนจาก 
 เครือขายเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตและการเทียบโอนการเรียนรู ระหวางเครือขาย 
 การเรียนรูตาง ๆ กัน 
 
469 221 การศึกษาทางไกล           2(2-0-4) 
 (Distance Education) 
 ศึกษาแนวคิด ปรัชญา หลักการและรูปแบบของการจัดการศึกษาทางไกล  กระบวนการ 
 จัดการศึกษาทางไกล การใชส่ือตาง ๆ เพื่อชวยในกระบวนการเรียนการสอนทางไกล  
 ขอจํากัดและขอดีของการจัดการศึกษาทางไกล วิเคราะหสภาพและปญหาการจัดการเรียน 
 การสอนทางไกลของประเทศไทยและตางประเทศ 
 
469 222 การอาชีพและการพัฒนาอาชีพ       2(2-0-4) 
 (Career and Career Development) 
 ศึกษาและทําความเขาใจ กระบวนการพฒันาอาชีพ โครงสรางอาชีพ ความรูและทักษะ 
 พื้นฐานในการประกอบอาชพีตาง ๆ แนวคิด องคประกอบ และกระบวนการพัฒนาอาชีพ 
 การประกอบอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะในอาชีพ 
 
469 235   การประเมินความตองการทางการศึกษา       2(2-0-4) 
 (Needs Assessment in Education) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการ และรูปแบบและเทคนิคของการประเมินความ 
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 ตองการทางการศึกษา ความตองการทางการศึกษาของผูเรียนในชวงอาย ุและสภาพ 
 เศรษฐกิจ สังคมตาง ๆ ศึกษางานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการประเมินความตองการทางการ 
 ศึกษา  และทดลองทําการประเมินผลความตองการทางการศึกษาของกลุมเปาหมายตาง ๆ 
 
469 236 การจัดการธุรกิจชุมชน             2(2-0-4) 
 (Community Business Management) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน ธุรกิจชุมชนในประเทศไทยและตางประเทศ การจัดต้ัง 
 ธุรกิจชุมชน การบริหาร กระบวนการเรียนรูและพัฒนาธุรกิจ การประเมินผลการดําเนิน 
 งานธุรกิจ ชุมชน 
 

469 301   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาตลอดชีวิต         3(3-0-6) 
 (Lifelong Education Philosophies and Concepts) 
 ศึกษาแนวคิดและปรัชญาจากนักคิดกลุมตาง ๆ ปรัชญาตาง ๆ ทางการศึกษา ปรัชญาและ     
 แนวคิดทางการศึกษาตลอดชีวิต การวิเคราะหและประยกุตปรัชญาทางการศึกษาตลอด 
 ชีวิต สูการปฏิบัติ 
 
469 305 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาตลอดชีวิต       3(3-0-6) 
 (Seminar on Lifelong Education   Issues) 
 วิเคราะห อภิปรายประเดน็หรือเนื้อหาตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับการศึกษาตลอดชีวิต รวมท้ัง 
 เรียนรูเกีย่วกับสังคม ชุมชน ตัวผูเรียน กระบวนการเรียนรู ศึกษาคนควาประเด็นท่ีสนใจ  
 จัดสัมมนาในหัวขอท่ีเปนความสนใจหรือเปนปญหาของสังคมในปจจบัุน 
 
469 306 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต        3(3-0-6) 
 (Curriculum Development for Lifelong Education) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนาหลักสูตร  แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 การศึกษาตลอดชีวิต องคประกอบ รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอด 
 ชีวิต กระบวนการ และข้ันตอนในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร  การวิเคราะหหลักสูตรและ 
 การประเมินหลักสูตร 
 
469 307  การประเมินโครงการเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต       3(3-0-6) 
 (Lifelong Education Program Evaluation) 
 ศึกษาความเปนมา ความหมายของการประเมินโครงการ การเขียนโครงการ การกําหนด 
 ประเด็นในการประเมิน การพัฒนาตัวช้ีวัดและการกําหนดเกณฑ การออกแบบการ 
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 ประเมิน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 การติดตามกํากับโครงการ การเขียนขอเสนอโครงการประเมินและการเขียนรายงานการ 
 ประเมิน 
 
469 310  การศึกษารายบุคคลสาขาการศึกษาตลอดชีวิต     2(2-0-4) 
 (Individual Studies  Lifelong Education) 
 นักศึกษาเลือกศึกษาประเด็นท่ีนาสนใจทางการศึกษาตลอดชีวิตนํามาวิเคราะหและนํา 
 เสนออยางมีระบบ ผูสอนและนักศึกษาวางแผนรวมกันเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการเรียนและ 
 การประเมินผลในรายวิชานี้ 
 
469 320  การอานเชิงสรางสรรค       2(2-0-4) 
 (Creative Reading) 
 ศึกษาความจําเปนและคุณคาของการอาน อุปสรรคตอการอาน การแสวงหาความรู 
 และขอมูลจากการอาน อิทธิพลของผูเขียนและเนื้อหาสาระตอกระบวนการคิด 
 ของผูอาน  สุขลักษณะของการอาน การพัฒนาทักษะการอานเชิงสรางสรรค  
 การสรางจินตนาการและเสรีภาพในการคิดของบุคคล  การวิพากษเนื้อหาสาระ 
 และการสรุปประเด็นจากการอาน  การวิเคราะหและเลือกส่ือ  แหลงส่ือ และ 
 อุปกรณชวยสงเสริมการอาน 
 
469 325  การประเมินผลการเรียนรูตลอดชีวิต          3(3-0-6) 

 (Evaluation of Lifelong Learning) 
 ศึกษาความหมาย หลักการ และแนวคิดสําคัญ และกระบวนการในการประเมินผลการ 
 เรียนรู ของบุคคลในทุกชวงวยั รูปแบบและเทคนิควิธีตาง ๆ ท่ีใชในการประเมินผลการ 
 เรียนรู  การวิเคราะหและประยุกตใชกระบวนการประเมินผลการเรียนรู ใหเหมาะสม 
 สอดคลองกับปรัชญา และรูปแบบของการศึกษาตลอดชีวิต  รวมท้ังแนวทางในการ 
 เทียบโอนประสบการณการเรียนรู 
 
469 328   การศึกษางานวิจัยในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต       3(3-0-6) 
 (Studies in Lifelong Education Research) 

 ศึกษาผลการวจิัยท่ีเกีย่วของในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต ศึกษากระบวนการและ 
 ข้ันตอนในการทําวิจัย แนวโนมของการทําวิจัยในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต 
 และวิเคราะหประเด็นปญหาและขอจํากดัของการทําวิจยัในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต 
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469 330 การฝกปฏิบัติวิชาชีพสาขาการศึกษาตลอดชีวิต                  6(0-12-6) 
 (Field Experience in Lifelong Education) 
 นักศึกษาฝกปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในองคกร หนวยงาน ท้ังภาครัฐหรือ 
 ภาคเอกชน หรือเขารวมในโครงการตาง ๆ ใหบริการการศึกษาตลอดชีวิตแกชุมชนในทุก 
 รูปแบบ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยนิเทศ  ในการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพนี้ นักศึกษา 
 จะทําการศึกษาชุมชน สรุปเปนรายงาน และสรุปผลการฝกปฏิบัติงานและบทเรียนจาก 
 ประสบการณตรง นําเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณกับนักศึกษาดวย 


