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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยที่มีความรู ความเขาใจ 
และมีทักษะ ในการจัดและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวิต หรือผูที่ทํางานสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต   
การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งงาน
ระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติงานในชุมชน รวมทั้งเปนนักวิชาการ นักปฏิบัติการวิชาชีพดานการศึกษาตลอดชีวิต 
และการพัฒนามนุษยและใหเปนผูที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 3. เพ่ือพัฒนาองคความรูดานการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย  สงเสริมงานวิจัยและผลงาน 
วิชาการในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
 1.  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 
 2.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาหรือเทียบเทา ตองไดเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  
3.25 
 3. มีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน  
การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หลังจากจบการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิตมาแลวอยางนอย  2 ป  และ  
 4.  ในกรณีอื่นที่นอกเหนือจากขอ 1, 2, 3 และ 4 แลว ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร- 
หลักสูตร 
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โครงสรางของหลักสูตร 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  มี 1 แผนการ
ศึกษา  คือ แบบ 2.1  โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  66  หนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน 30   หนวยกิต 
  - หมวดวิชาบังคับพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต)  3   หนวยกิต   
  - หมวดวิชาบังคับกอน สําหรับผูที่ไมมีพ้ืนฐานทางการศึกษาตลอดชีวิต   
    การศึกษาผูใหญ  หรือการศึกษานอกระบบ  ตองเรียนรายวิชาที่กําหนด   
    จํานวน 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 
  -  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 18   หนวยกิต 
  -  หมวดวิชาบังคับเลือก   6   หนวยกิต 
  - หมวดวิชาเลือกเสรี   6    หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา)   36    หนวยกิต 
 

 การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จะกระทําไดเมื่อนักศึกษาไดศึกษา 
รายวิชาบังคับทั้งหมด และรายวิชาเลือกตางๆ มาแลวรวมกันไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
 

รายวิชาและหนวยกิต 
 หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน   จํานวน  3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 
466 520  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education I)  
 

 หมวดวิชาบังคับกอน   สําหรับผูที่ไมมีพ้ืนฐานทางการศึกษาตลอดชีวิต  การศึกษาผูใหญ  หรือ
การศึกษานอกระบบ  ตองเรียนรายวิชาตอไปนี้  จํานวน 3 หนวยกิต  โดยมีผลการเรียนระดับ S (ไมนับหนวยกิต) 
469 401  หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 

 (Principles and Philosophy of Lifelong Education) 
 

 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา    จํานวน  18  หนวยกิต 
464 503  ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบงานวิจัย 3(3-0-6) 
  (Research Methodology and  Research Design) 
469 551  พัฒนาการและการเรียนรูของผูใหญ 3(3-0-6) 
 (Adult  Development and Learning) 
469 552  การพัฒนาโครงการการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย 3(3-0-6) 
  (Program Development in Lifelong Education and Human Development) 
469 555  การสัมมนาทางการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนามนุษย             3(2-2-5) 
  (Seminar  in Lifelong Education and Human Development) 
469 557  การพัฒนามนุษย  3(3-0-6) 
 (Human Development) 
469 800  สัมมนาวิทยานิพนธปริญญาเอก 3(2-2-5) 
 (Seminar on Doctoral Dissertation) 
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 หมวดวิชาบังคับเลือก   จํานวน  6 หนวยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใหไดจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตามโครงสรางหลักสูตร  ดังตอไปนี้       
469 553  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Information  and Communication Technology  for Lifelong Education) 
469 560  การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
 (International  Lifelong Education and Human Development)  
469 575  การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 3(3-0-6) 
 (Lifelong Education and Human Development for Special Target Population) 
469 577  การวิเคราะหนโยบายการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6)                               
 (Policy Analysis in Lifelong  Education) 
 

 หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวน  6 หนวยกิต ใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้หรือ 
รายวิชาอื่นๆ ที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศ 
464 504  การใชคอมพิวเตอรในการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0-6) 
  (Computer  for  Educational  Research and Evaluation)  
464 506  โปรแกรมทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Statistical Packages for  Educational   Research) 
469 402 กระบวนการเรียนรูและการสอนผูใหญ 3(3-0-6) 
 (Adult Learning and Teaching Process) 
469 403 การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Administration of Lifelong Education) 
469 406 การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Development and Evaluation) 
469 410  การจัดการความรู 3(3-0-6) 
 (Knowledge Management) 
469 466  สตรีศึกษา 3(3-0-6) 
  (Women Studies) 
469 467  การจัดการฝกอบรม 3(3-0-6)       
 (Training Management) 
469 490 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควา 2(2-0-4) 
 ในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 
 (English Proficiency for Graduate Studies in Lifelong Education and  
 Human Development) 
469 502  ปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาตลอดชีวิต  3(2-2-5) 
 (Practicum in Qualitative Research in Lifelong Education)  
469 550  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Lifelong Education Theory and Practice) 
469 558  การบริหารองคกรการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Administration of Lifelong Education Organizations)   
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469 559  การวางแผนและการจัดหลักสูตรทางการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Curriculum Planning and Organization in Lifelong Education) 
469 570  การนิเทศงานการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
  (Supervision in Lifelong Education)  
469 574  การประเมินผลโครงการทางการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Evaluation in Lifelong Education) 
469 576  การศึกษาของชุมชน 3(3-0-6) 
  (Community Education) 
469 578  การวางแผนการวิจัย และการประเมินผลแบบมีสวนรวม          3(3-0-6) 
  (Participatory Planning in Research and Evaluation) 
469 579  การพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรูของผูใหญ 3(3-0-6)  

(Learning Material Development for Adults)    
469 580  การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Education and Socio-Economic  and  Cultural Development) 
469 581   สัมมนาปญหาเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศโลกที่สาม 3(2-2-5) 
 (Seminar  in  Lifelong Education in the Third World Countries)  
469 582  การฝกอบรมผูนําชุมชน 3(3-0-6) 
 (Community  Leaders  Training)  
469 585  การจัดการศึกษาทางไกล 3(3-0-6)  
 (Distance Education Management) 
469 587  การศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย 3(3-0-6) 
               (Adult and Lifelong Education in Thailand) 
469 588  ภูมิปญญาไทยและการพัฒนาสินคาพ้ืนบาน                            3(3-0-6) 
                (Thai wisdom and Development of Local Products) 
469 589  การเงินเพ่ือการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต              3(3-0-6) 
 (Lifelong Education  Financing) 
469 590  สัมมนาการอาชีวศึกษาสําหรับผูใหญ 3(2-2-5) 
 (Seminar  in Vocational Education for Adults)    
469 591  สังคมแหงการเรียนรู 3(3-0-6) 
 (Learning  Society) 
  

 วิทยานิพนธ  
469 900  วิทยานิพนธ   (มีคาเทียบเทา)   36 หนวยกิต 
  (Dissertation) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
เลขประจํารายวิชา   ชื่อรายวิชา   จํานวนหนวยกิต 
464 503 ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบงานวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research Methodology and Research Design) 
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 พัฒนาความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของศาสตร  ความรูที่เปนวิทยาศาสตร วิธีศึกษาหา
ความรู กระบวนการศึกษาคนควาที่เปนทางวิทยาศาสตร  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพสําหรับนักวิจัย ศึกษาและ
พัฒนาทักษะดานการระบุปญหา การวิเคราะหและการกําหนดปญหาการวิจัย  การวิเคราะหวรรณกรรมวิจัย  การ
สรางกรอบทฤษฎีและขอสมมุติฐาน การวางรูปแบบการศึกษาวิจัย  การสรางเครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล
อยางเปนระบบ การเลือกใชเทคนิควิธีการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล การสรุปผลและการสรางนัย 
พาดพิง  เพ่ือการขยายผลทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ตลอดจนการสรางขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยใน
อนาคต 
 
464 504 การใชคอมพิวเตอรในการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Computer  for  Educational  Research and Evaluation) 
 ความรูความเขาใจเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร  ซอฟแวร  และบุคลากรทาง
คอมพิวเตอร   ความตระหนักในบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี คอมพิวเตอรตอสังคมและการศึกษา ทักษะ
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมฐานขอมูลและตารางอิเล็กโทรนิค 
(Electronic Spread Sheet) เพ่ือการจัดเก็บและประมวลผลระดับเบ้ืองตน การใชโปรแกรมพิเศษเฉพาะดาน การใช
โปรแกรมทางสถิติ   การใชโปรแกรมลักษณะบูรณาการ เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประมวลผลขอมูล  
นําเสนอผลการวิจัย และเพ่ือการประเมินผลทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ 
 
464 506 โปรแกรมทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)  
 (Statistical Packages for Educational Research) 
 ศึกษาและทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับขอตกลงเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหสมการเชิงเสน   
การพิจารณาตรวจสอบ และการแปลงขอมูลเพ่ือใหสอดคลองกับขอตกลงเบื้องตน พัฒนาความสามารถและทักษะ
การใชเทคนิควิธีทางสถิติเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปร  การวิเคราะหสหสัมพันธ  การวิเคราะห
สมการถดถอยแบบธรรมดาและแบบพหุคูณ การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห 
คุณภาพเครื่องมือ 
 
466 520 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students in Education I) 
 ฝกทักษะการพูดและการสื่อสาร  อานบทความ  ขอมูล  ขาวสาร  วิเคราะห  วิจารณ  ตีความ
บทความ  ใชภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ  โดยเนนการสื่อสารขอมูลทางการศึกษา 
 
469 401 หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Principles and Philosophy of Lifelong Education) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะเฉพาะ บทบาท หลักการ ของการศึกษาตลอดชีวิต วิเคราะห
พัฒนาการดานหลักการ และปรัชญาทางการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิต ศึกษาปรัชญาตามแนวคิด 
มนุษยนิยม พฤติกรรมนิยม  พัฒนาการนิยม วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก และ 
อิทธิพลของปรัชญาเหลานั้นตอกระบวนการเรียนรูของผูใหญ รวมทั้งศึกษาแนวคิดของนักคิดในสาขาการศึกษา
ตลอดชีวิตและการศึกษาผูใหญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอน   
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469 402 กระบวนการเรียนรูและการสอนผูใหญ 3(3-0-6) 
 (Adult Learning and Teaching Process) 
 ศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ และธรรมชาติของการเรียนรูของผูใหญ หลักการ ปรัชญา และทฤษฎี
การเรียนรูที่เปนประโยชนในกระบวนการเรียนการสอนผูใหญ  เทคนิควิธีการที่ใชในกระบวนการเรียนรูและการสอน
ผูใหญ  การจัดสภาพแวดลอมและการสรางบรรยากาศเพื่อการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรูของผูใหญ 
 
469 403 การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Administration of Lifelong Education) 
 ศึกษา วิเคราะห ปรัชญาและทฤษฎีการบริหารทั่วไป การวางแผน การดําเนินงานการศึกษา
ตลอดชีวิต  รวมทั้งศึกษาประเด็นที่ เกี่ยวของกับการบริหารงานการศึกษาตลอดชีวิต  พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ การพัฒนาหลักสูตร การสํารวจความตองการทางการศึกษา การประสานงาน การพัฒนาแหลง
การเรียนรู และการพัฒนาบคุลากร 
 
469 406 การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Development and Evaluation) 
 ศึกษาปญหาและความตองการทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม สาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษา ศึกษาหลักการและเทคนิค
การกําหนดนโยบาย การวางแผน  การพัฒนาโครงการดานการศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติงาน  ศึกษา
หลักการ รูปแบบและวิธีการประเมินผลโครงการ 
 
469 410 การจัดการความรู 3(3-0-6) 
 (Knowledge Management) 
 ศึกษาระบบการพัฒนาและบริหารองคความรู  โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและชุมชน   
แนวทางการพัฒนาและจัดการภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาสากล การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดองคกรแหง
การเรียนรู  ศึกษากรณีตัวอยางการจัดการความรู 
 
469 466 สตรีศึกษา 3(3-0-6) 
 (Women Studies) 
 ศึกษาบทบาทของสตรีดานตางๆ เชน ดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในสังคม สถานภาพ การทํางาน ความสัมพันธระหวางบทบาทหญิง ชาย 
และความเสมอภาคระหวางเพศ และแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบของไทย เพ่ือสงเสริมใหสตรีมีบทบาท 
เทาเทียมในการพัฒนาสังคม 
 
469 467 การจัดการฝกอบรม 3(3-0-6) 
 (Training Management) 
 ศึกษาความสําคัญ ความหมาย แนวคิด การวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม การสราง 
หลักสูตร การสรางโครงการฝกอบรม การวางแผน การบริหารโครงการฝกอบรม วิธีการจัดการในการฝกอบรมและ
การประเมินผลการฝกอบรม เนนการจัดการและเทคนิคที่เหมาะสมกับการจัดการฝกอบรมผูใหญและการฝกปฏิบัติ 
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469 490 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควา 2(2-0-4)  
 ในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย   
 (English Proficiency for Graduate Studies in Lifelong Education  
 and Human Development) 
 ฝกทักษะในการอานบทความทางวิชาการอยางมีวิจารณญาณ ความรูความเขาใจในศัพทเฉพาะ 
และความคิดรวบยอดสําคัญที่พบในวรรณกรรมสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย พัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหวรรณกรรม  เปรียบเทียบ/ประเมินแนวความคิดและผลการวิเคราะห
จากวรรณกรรมในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 
 
469 502 ปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาตลอดชีวิต 3(2-2-5) 
 (Practicum in  Qualitative Research in Lifelong Education) 
 ทบทวนระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย การสังเกตแบบมีสวนรวม ศึกษา
เทคนิคการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม การสัมภาษณแบบเจาะลึก ฝกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูล
และแปรผล ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 
469 550 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการศึกษาตลอดชีวิต  3(3-0-6) 
 (Lifelong Education Theory and Practice)                      
 วิเคราะหปรัชญาและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต บทบาทของนักการศึกษา
ผูใหญ  มุมมองเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูและการสอนผูใหญ วิเคราะหรูปแบบหลักสูตร โปรแกรมการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  ทั้งในประเทศและตางประเทศ แนวโนมอนาคตและประเด็นปญหาเกี่ยวกับงานการศึกษาตลอดชีวิต 
 
469 551 พัฒนาการและการเรียนรูของผูใหญ 3(3-0-6) 
 (Adult  Development and Learning) 
 ศึกษาการพัฒนาการของวัยผูใหญและความสามารถของมนุษยบริบททางสังคมและองคประกอบ
ที่มีผลตอการเรียนรูของผูใหญ ส่ิงเราที่มีผลตอสถานการณความสามารถในการเรียนรูของบุคคล พฤติกรรมการ
เรียนรูของผูใหญ ยุทธศาสตรการสงเสริมและการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู วิธีการเรียนรูของผูใหญ การเรียนรูดวย
การชี้นําตนเอง การเรียนรูในสถานประกอบการ  การนําสื่อการสอนและวิธีการสอน การเรียนรูมาประยุกตใชกับ
นักศึกษาผูใหญ รวมทั้งแนวโนมเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญในอนาคต 
 
469 552 การพัฒนาโครงการการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Program Development in Lifelong Education)  
 ศึกษาวิธีการวิเคราะหสภาพปญหาของชุมชนเพ่ือนําไปใชในการวางแผนและพัฒนาโครงการทาง
การศึกษาใหสอดคลองกับปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม นโยบายและแผนงานพัฒนาดานการศึกษา การประยุกต 
ทฤษฏีการเรียนรูของผูใหญในการวางแผนและจัดโครงการทางการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาผูใหญสําหรับ 
ชุมชน และการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินสําหรับชุมชน 
 
469 553 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Information and Communication Technology for Lifelong Education) 
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 ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพ และผลกระทบของวิวัฒนาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอการศึกษาตลอดชีวิต  ทั้งในประเทศและตางประเทศทั้งทางดานการกําหนดนโยบาย 
การวางแผนการบริหาร   การจัดการและการจัดระบบการเรียนการสอน  ซึ่ งรวมถึงการเปลี่ยนแปลง 
แนวความคิด  ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญในสังคมยุคขอมูลขาวสาร ความและทักษะใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพในสังคม  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณและระบบการสื่อสารที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  การประยุกตใชนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
สงเสริมและสนับสนุนการเรยีนรูสําหรับผูใหญ 
 
469 555 การสัมมนาทางการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 3(2-2-5) 
 (Seminar  in Lifelong Education and Human Development) 
 สัมมนา อภิปราย เกี่ยวกับประเด็นหรือปญหาตางๆ ทางการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย  ทั้งทางดานกระบวนการเรียนการสอน การจัดโครงการการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งประเด็นหรือปญหาทาง
สังคมที่เกี่ยวของสัมพันธกับงานการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 
 
469 557 การพัฒนามนุษย  3(3-0-6) 
 (Human Development) 
 ศึกษาวิเคราะหสภาพ และความจําเปนในการพัฒนามนุษย ศึกษาทฤษฎีทางสังคม และจิตวิทยา 
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกี่ยวของ แนวคิด รูปแบบ และการพัฒนาโครงการในการพัฒนามนุษย บทบาทและหนาที่
ของนักการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนามนุษย 
 
469 558 การบริหารองคกรการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Administration  of Lifelong Education Organizations) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบ การบริหารองคกรที่จัดการศึกษาตลอดชีวิต คุณสมบัติและ 
บทบาทหนาที่ของผูบริหารที่ดี ปญหาอุปสรรคของการบริหารองคกรทางการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ใน
สภาพแวดลอมหรือสถานการณที่แตกตางกัน วิเคราะหกลยุทธ เทคนิค และเครื่องมือตางๆ ที่จะชวยพัฒนาขีด
ความสามารถของผูบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร 
 
469 559 การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Curriculum Development in Lifelong Education) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาผูใหญ 
วิเคราะหรูปแบบตางๆ ที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการและการบริหารหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร ปญหา
ที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนา การจัดการหลักสูตรทางการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาผูใหญ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
469 560 การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Lifelong Education and Human Development) 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยของนานาประเทศเปรียบเทียบ 
วัตถุประสงค แนวปฏิบัติ ทฤษฎี และประโยชนตอสังคม  วิเคราะหความรวมมือระหวางประเทศในงานการศึกษา
ตลอดชีวิต  องคกรการศึกษาตลอดชีวิตและสถาบันที่มีนวตกรรมทางการศึกษาตลอดชีวิต ระดับทองถ่ินถึงระดับ
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นานาชาติ แนวโนมการศึกษาตลอดชีวิต ประเด็นปญหาและกรณีตัวอยางเกี่ยวกับการดําเนินงานและการรวมมือ
ระหวางประเทศ 
 
469 570 การนิเทศงานการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Supervision in Lifelong Education) 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการนิเทศ กระบวนการ วิธีการนิเทศแบบตางๆ วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับ
ปรัชญาและสภาพงานการศึกษาตลอดชีวิต การวิเคราะหสภาพงานของการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาผูใหญ
และการเลือกใชกระบวนการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 
469 574 การประเมินผลโครงการทางการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Evaluation in Lifelong Education) 
 ศึกษาความเปนมา ทฤษฎี รูปแบบและวิธีการประเมินผลโครงการ  ขั้นตอนตางๆ ที่ใชในการ
ประเมินผล วิเคราะหรูปแบบและวิธีการประเมินผลโครงการที่เกี่ยวของกับการศึกษาตลอดชีวิต และการเลือกวิธีการ
และเทคนิคในการประเมินผลโครงการที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักการการศึกษาตลอดชีวิต 
 
469 575 การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 3(3-0-6) 
 (Lifelong Education and Human Development for Special Target Population) 
 ศึกษาคุณลักษณะของประชากรกลุมเปาหมายเฉพาะตางๆ เชน กลุมผูดอยโอกาส กลุม 
ตางวัฒนธรรม ชนกลุมนอยและอ่ืนๆ แนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาแกกลุมเปาหมายเหลานี้ การพัฒนาโครงการ  
หลักสูตร และการจัดประสบการณ การเรียนรูรวมท้ังศึกษาองคประกอบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิตแกกลุมเปาหมายเฉพาะ 
 
469 576 การศึกษาของชุมชน 3(3-0-6) 
 (Community Education) 
 ศึกษาโครงสราง บริบท รูปแบบการเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน สํารวจสภาพปญหา และความ
ตองการของชุมชน การจัดการศึกษาของชุมชน ยุทธวิธีในการทํางานรวมกับชุมชน บทบาทขององคกรตางๆ ในการ
จัดการศึกษาของชุมชน พัฒนาการในการจัดการศึกษาของชุมชน การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษา
ของชุมชนในประเทศตาง ๆ  
 
469 577 การวิเคราะหนโยบายทางการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
           (Policy Analysis in Lifelong Education) 
 ศึกษาและวิเคราะหนโยบายดานการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมและวิวัฒนาการของนโยบายดานการศึกษาตลอดชีวิต จากอดีตถึงปจจุบัน วิเคราะหแนวโนมและผลกระทบ
ของนโยบายตอการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสังคมไทย 
 
469 578 การวางแผนการวิจัยและการประเมินผลแบบมีสวนรวม 3(3-0-6) 
 (Participatory  Planning  Research and Evaluation) 
 ศึกษาวิธีการและประสบการณของการมีสวนรวมในการวางแผน การวิจัยและการประเมินผล
โครงการ ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รูปแบบ หลักการและระดับในการมีสวนรวมแบบตางๆ ประยุกตใชหลักการของการ



- ป.เอก  การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย  หนา 10 - 

มีสวนรวมในการวางแผน วิจัย และประเมินโครงการ  วิเคราะหผลกระทบของการมีสวนรวมในการทํางานดาน
การศึกษาตลอดชีวิตตอสังคมและชุมชน 
 
469 579 การพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรูของผูใหญ 3(3-0-6) 
 (Material Development  for Adult Learning) 
 แนวคิด และหลักการในการออกแบบและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ และส่ือที่ชวยสงเสริมใหผูใหญเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง การพัฒนาชุดการเรียนสําเร็จรูปสําหรับผูใหญ รวมทั้งการผลิตส่ือผสม (multimedia) เพ่ือใช
กับรายการโทรทัศน วิทยุ หรือวีดิทัศน ขั้นตอนในการผลิตส่ือหรือวัสดุอุปกรณชวยการเรียนและชุดการเรียน 
สําเร็จรูป การประเมินคุณภาพของวสัดุอุปกรณชวยการเรียนรูสําหรับผูใหญ    
 
469 580 การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Education and Socio-Economic  and Cultural Development) 
 ศึกษาและพัฒนาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับบริบททางสังคมและการเมือง เกี่ยวกับวิวัฒนาการ  
แนวความคิดสําคัญๆ  เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งกลุมความคิดแนวขัดแยง  และกลุม 
ความคิดแนวสมดุลย  ศึกษาทฤษฎีกลุมสําคัญตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ วิเคราะหกรณีศึกษาและการศึกษา
เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับประสบการณ ความสําเร็จและความลมเหลวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา
ของประเทศตางๆ สังเคราะหและพัฒนากรอบความคิดจากวรรณกรรมวิจัยเพ่ือใชในการอธิบายสภาพความเปนไป
และปญหาดานเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของไทย อันเปนผลจากการดําเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ
พรอมทั้งเสนอรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของไทยที่
เหมาะสมกับโลกยุคขอมูลขาวสาร 
 
469 581 สัมมนาปญหาเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศโลกที่สาม 3(2-2-5) 
 (Seminar in Lifelong Education in the Third World Countries) 
 ศึกษาประเด็นหรือหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับงานการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศโลกที่สาม 
เกี่ยวกับโครงการตางๆ ที่จัด วิเคราะหปญหาอุปสรรค ปญหาของสังคมกับงานการศึกษาผูใหญและการศึกษา 
ตลอดชีวิต รวมทั้งแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของ วิธีการและรูปแบบใหมๆ ของการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิต
ที่แตละประเทศจัดบริการอยู วิเคราะหความเปนไปไดในการปรับใช แนวคิดและวิธีตางๆ จากนานาประเทศกับ
สังคมไทย 
 
469 582 การฝกอบรมผูนําชุมชน 3(3-0-6) 
 (Community  Leaders  Training) 
 ศึกษาวิเคราะหภาวะความเปนผูนํา และบทบาทของผูนําชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน และการ
สรางความเขมแข็งของประชาสังคม คุณลักษณะและทักษะที่จําเปนของผูนําชุมชน เทคนิคการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ภาวะความเปนผูนําของคนในชุมชน 
 
469 585 การจัดการศึกษาทางไกล 3(3-0-6) 
 (Distance Education Management) 
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 ศึกษาแนวคิด ปรัชญา หลักการและรูปแบบของการจัดการศึกษาทางไกล กระบวนการจัดการ
ศึกษาทางไกล การใชส่ือตางๆ เพ่ือชวยในกระบวนการเรียนการสอนทางไกล  ขอจํากัด และขอดีของการจัด
การศึกษาทางไกล วิเคราะหสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลของประเทศไทยและตางประเทศ 
 
 469  587 การศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 (Adult and Lifelong Education in Thailand) 
 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย โครงการและ 
กิจกรรมการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห 
แนวคิดเชิงปรัชญาและนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิต 
การศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิต 
 
469  588 ภูมิปญญาไทยและการพัฒนาสินคาพ้ืนบาน  3(3-0-6) 
 (Thai Wisdom and Development of Local Products) 
 ศึกษาองคความรู ทักษะและภูมิปญญาตางๆ ในชุมชนตางๆ ในประเทศไทย เรียนรูกระบวนการ
ผลิตสินคา และกระบวนการพัฒนาสินคาของชุมชนในบริบทตางๆ กัน โดยเนนการวิเคราะหโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP – One Tambon – One Products) ในพ้ืนที่ตางๆ ของประเทศไทย เพ่ือศึกษาการ 
ออกแบบสินคา  การสงเสริมการเรียนรู  การประยุกตใชภูมิปญญาไทยในการพัฒนาการผลิตและการตลาดของ 
สินคาชุมชน 
 
469 589 การเงินเพ่ือการจัดการการศึกษาตลอดชีวิต 3(3-0-6) 
 (Adult  and Continuing Education Financing) 
 วิเคราะหสภาพโครงการการศึกษาตลอดชีวิต ออกแบบการวางแผนโครงการ ศึกษาองคประกอบ
ตนทุนการศึกษาตลอดชีวิต ศึกษาและวิเคราะหตนทุนทางการศึกษาและการจัดหารายไดเพ่ือจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิต วิเคราะหการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตางๆ แหลงการเงินและวิธีการแสวงหาแหลงเงินทุนเพ่ือ
สนับสนุนงานการศึกษาตลอดชีวิตจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิง
เศรษฐกิจและเชิงสังคมของการดําเนินงานโครงการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการวางแผนการจัดสรรการเงินในอนาคต 
 
469 590 สัมมนาการอาชีวศึกษาสําหรับผูใหญ 3(2-2-5) 
 (Seminar in  Vocational  Education for Adults) 
 สัมมนา อภิปราย เกี่ยวกับแนวคิดและบทบาทของการอาชีวศึกษา ความเปนมา รูปแบบ ปรัชญา 
ปญหา อุปสรรคของการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการอาชีวศึกษาสําหรับนักศึกษาผูใหญกลุมผูไมมีงานทํา กลุม
คนทํางาน หรือกลุมผูที่อยูนอกระบบโรงเรียน การจัดและการบริหารโครงการ การอาชีวศึกษาสําหรับผูใหญ รวมทั้ง
การสอนวิชาชีพสําหรับผูใหญ วิเคราะหสภาพการจัดอาชีวศึกษาสําหรับผูใหญของประเทศไทย และตางประเทศ 
ศึกษาผลกระทบและแนวโนมของการพัฒนาการอาชีวศึกษาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุมเปาหมาย 
 
469 591 สังคมแหงการเรียนรู 3(3-0-6) 
 (Learning  Society) 
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 ศึกษากรอบแนวคิดเกี่ยวกับสังคมแหงการเรียนรู วิเคราะหแนวทางการพัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรู คุณลักษณะและองคประกอบของสังคมการเรียนรูและการนํากระบวนการที่เอื้อตอการเรียนรูไปใชในองคกร
และสังคม   อภิปรายยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
 
469 800 สัมมนาวิทยานิพนธปริญญาเอก 3(2-2-5) 
 (Seminar on  Doctoral  Dissertation) 
 จัดสัมมนาเพื่อนําเสนอความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธและประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทําวิทยานิพนธ  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณในการทําวิจัย เพ่ือนําไปปรับปรุง 
วิทยานิพนธใหสมบูรณ 
 
469 900 วิทยานิพนธ   (มีคาเทียบเทา) 36 หนวยกิต 
 (Dissertation) 
 นักศึกษาทําการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย เปนงานวิจัยเฉพาะบุคคล ซึ่งนักศึกษาดําเนินการวิจัยภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุม 
วิทยานิพนธ  


