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รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา พระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

ภาควิชาการศกึษานอกโรงเรยีน 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษาตลอดชวีิต 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Lifelong Education 

2. ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็มภาษาไทย ศกึษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชวีิต) 

ชื่อย่อภาษาไทย ศษ.บ. (การศกึษาตลอดชวีิต) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Lifelong Education) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Ed. (Lifelong Education) 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาชาวไทยเท่านั้น 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เริ่มเปิดสอนภาคการศกึษา ตน้ ปีการศกึษา 2555 

คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  4 /55  วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  5 /2555  วันที่  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปีการศึกษา 2557 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนักพัฒนาชุมชน 

(2) นักฝึกอบรม 

(3) นักวิชาการศกึษา 

(4) บุคลากรทางการศกึษานอกระบบ 

(5) เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ฝา่ยบุคคล 

(6) ครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเอกชน 

(7) ครูและหัวหน้าศูนย์สง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยประจ าต าบล 

(8) ครูปฏิบัติงานในสถานศึกษาการศกึษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานพัฒนานักเรียน 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

(1) นายภัทรพล มหาขันธ์  

 

 ต าแหน่ง อาจารย์ ดร.  

 คุณวุฒิ ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2542) 

 ศษ.ม. (การอุดมศกึษา ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2539) 

 ศษ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

 ศษ.บ. (บริหารการศกึษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530) 

 ค.บ. การศกึษาอรูปนัย (สังคมศกึษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519) 
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(2) นางจิตตรา มาคะผล  

 

 ต าแหน่ง อาจารย์  

 คุณวุฒิ ศษ.ม. (การศกึษาผู้ใหญ่และการศกึษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศลิปากร (2545) 

 วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (หลักสูตรปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2554 คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ตอ่เนื่องถึง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559) ที่น้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทาง ในการพัฒนาประเทศ เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อโยงการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559) นั้น ให้ความส าคัญพัฒนาไปสู่สังคมที่คนอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนา ซึ่งพันธกิจส าคัญประการหนึ่งที่ระบุในแผนพัฒนาฯฉบับดังกล่าว คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก

ช่วงชีวิตให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีภูมิคุ้มกันเข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ

สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล โดยใช้การศกึษาเป็นเครื่องมอืส าคัญในการพัฒนา ดังที่ระบุถึง

แนวทางหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้สามารถด าเนินชีวิตได้เท่าทันกับการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมใน

อนาคต คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการ

เกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝน เป็น

ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พัฒนาตนด้วยการเรียนรู้ในศัพท์วิทยาการ 

ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอดคล้อง

กับแนวโน้มการจ้างงาน รวมทั้งการสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย สามารถเข้าถึง

แหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ใหม่ ประกอบกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ให้ความส าคัญกับ

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน ระหว่างการศึกษาใน
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ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชวีิต 

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอด

ชีวิต (หลักสูตรปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2554 เพื่อการผลิตบุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวิตให้สอดรับกับความ

ต้องการของสังคมในอนาคต 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศไทย ในปี 2542 ได้ก าหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติขึ้น 

ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร แผนงาน และการ

ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม อันได้แก่ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การประกัน

คุณภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การก าหนดกรอบมาตรฐานของหลักสูตร

ในแต่ละวิชาชีพเป็นอีกหนึ่งประการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษาตลอดชีวิต (หลักสูตรปรับปรุง) 

พ.ศ. 2554 นี้ ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และวัฒนธรรมตามแนวการพัฒนาประเทศที่มุ่ง

พัฒนาคนไทยให้มีทั้งความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถต่อการท าความเข้าใจ การยอมรับ และการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม พัฒนาคนให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มี

ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค านึงถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษา

ตามนโยบายของรัฐ ที่มุ่งเน้นให้การจัดการศึกษาในประเทศ เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่มุ่งเน้นให้

ประชาชนในทุกระดับได้มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และลักษณะการเรียนรู้ใน

รูปแบบที่หลากหลาย 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นใหม่และหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ทุกหลักสูตร 

ต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการบริหารจัดการการ

อุดมศึกษาและด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ภาควิชาการศึกษา

ตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมี

มาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและตอบสนองความต้องการของสังคมในการ

ผลิตบัณฑิต โดยมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

สถานการณ์ สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของสังคม ชุมชน อีกทั้งยังเพื่อรองรับการแข่งขันการ
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เปิดตลาดการค้าเสรีโดยการผลิตบุคลากรทางด้านการศึกษาตลอดชีวิตที่มีความสามารถสูงสอดคล้องตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และ

ภูมปิัญญาเพื่อสังคม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศทางด้านการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึง

วิชาชีพทางด้านการศึกษาตลอดชีวิต โดยนอกเหนือจากเน้นการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ยังบูรณา

การให้ผู้เรียนได้ผสมผสานศาสตร์ในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติใน

สถานการณ์จริง เพื่อเป็นประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้

จากภาคทฤษฎีสูภ่าคปฏิบัติ และสิ่งที่เรยีนรู้ในภาคปฏิบัติจะเป็นการยืนยันหลักการ/ทฤษฎีได้เป็นอย่างด ี

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ภาควิชาการศกึษาตลอดชีวิต คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการน าไปปฏิบัติ มีปณิธานในการสร้าง

บัณฑิตที่มีความสามารถด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร โดยเน้นการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลง คิด 

วิเคราะห ์พัฒนาขดีความสามารถของบัณฑติ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น จ านวน 62 รายวิชา ดังนี้ 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 18 วิชา คือ 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 

3(3-0-6) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 

(English for Everyday Use) 

3(2-2-5) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

(English Skills Development) 

3(2-2-5) 

082 101 มนุษย์กับศลิปะ 

(Man and Art) 

3(3-0-6) 

082 102 มนุษย์กับการสรา้งสรรค์  

(Man and Creativity) 

3(3-0-6) 

082 103 ปรัชญากับชีวติ 

(Philosophy and Life) 

3(3-0-6) 

082 104 อารยธรรมโลก 

(World Civilization) 

3(3-0-6) 
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082 105 อารยธรรมไทย 

(Thai Civilization) 

3(3-0-6) 

083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

(Man and His Environment) 

3(3-0-6) 

083 102 จติวิทยากับมนุษยสัมพันธ์ 

(Psychology and Human Relations) 

3(3-0-6) 

083 103 หลักการจัดการ 

(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

083 104 กีฬาศกึษา 

(Sport Education) 

3(2-2-5) 

083 105 การเมอืง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 

(Thai Politics, Government and Economy) 

3(3-0-6) 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 

(Food for Health) 

3(3-0-6) 

084 102 สิ่งแวดล้อม มลพษิและพลังงาน 

(Environment, Pollution and Energy) 

3(3-0-6) 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computer, Information Technology and Communication) 

3(3-0-6) 

084 104 คณิตศาสตรแ์ละสถิตใินชีวิตประจ าวัน 

(Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

3(3-0-6) 

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(World of Technology and Innovation) 

3(3-0-6) 

13.1.2 วิชาศกึษาทั่วไปที่ก าหนดโดยคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 

465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 

(Writing for Communication) 

2(2-0-4) 

466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 

(English for Academic Purposes I) 

3(3-0-6) 

466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 

(English for Academic Purposes II) 

3(3-0-6) 

467 253 ชุมชนศกึษา 

(Community Studies) 

 

2(2-0-4) 
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13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ 

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา จ านวน 8 วิชา คือ 

461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา  

(Principles and Systems of Educational Management) 

2(2-0-4) 

461 201 โครงสรา้งการบริหารการศึกษาไทย 

(Thai Educational Administrative Structure) 

2(2-0-4) 

461 202 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 

(Official Regulations and Practice) 

2(2-0-4) 

461 207 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร 

(Human Relations in Administration) 

2(2-0-4) 

461 301 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision) 

2(2-0-4) 

461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน 

(Laws and Regulations for School Administration) 

2(2-0-4) 

461 405 การบริหารกิจกรรมนักเรียน 

(Student Activities Administration) 

2(2-0-4) 

461 421 การประกันคุณภาพการศกึษา 

(Quality Assurance in Education) 

2(2-0-4) 

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จ านวน 13 วิชา คือ 

462 104 การมัธยมศึกษา 

(Secondary Education) 

2(2-0-4) 

462 201 การพัฒนาหลักสูตร 

(Curriculum Development) 

2(1-2-3) 

462 202 วิธีสอนทั่วไป 

(Methods of Teaching) 

2(2-0-4) 

462 204 การสอนโครงงานในโรงเรียน 

(Project Teaching in School) 

2(1-2-3) 

462 303 ฝกึปฏิบัติการสอนในหอ้งทดลอง 

(Laboratory Experience Teaching Practice) 

2(1-2-3) 

465 251 วาทการส าหรับครู 

(Speech for Teachers) 

 

2(1-2-3) 
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467 100 วิกฤตและทางรอดในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Crisis and Survival in Sustainable Development) 

2(2-0-4) 

467 111  จรยิธรรมวชิาชีพ 

(Ethics for Professionals) 

2(2-0-4) 

467 216 การศกึษากับสิ่งแวดล้อม 

(Education and Environment) 

2(2-0-4) 

467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู 

(Teachers’ Professional Development) 

2(2-0-4) 

467 359 อาเซียนศกึษา 

(ASEAN Studies) 

2(2-0-4) 

470 101 การศกึษาปฐมวัย 

(Early Childhood Education) 

2(1-2-3) 

471 101 การประถมศกึษา 

(Elementary Education) 

2(2-0-4) 

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว จ านวน 4 วิชา คือ 

463 101 จติวิทยาเบือ้งตน้ 

(Introduction to Psychology) 

3(3-0-6) 

463 108 จติวิทยาผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  

(Psychology of Adulthood and Old Age) 

3(3-0-6) 

463 116  จติวิทยาพัฒนาการ 

(Developmental Psychology) 

2(2-0-4) 

463 201 จติวิทยาการศกึษา  

(Educational Psychology) 

2(2-0-4) 

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา จ านวน 13 วิชา คือ 

464 111 การศกึษาเบือ้งตน้ 

(Introduction to Education) 

2(2-0-4) 

464 112 การศกึษาไทย 

(Thai Education) 

2(2-0-4) 

464 113 การศกึษาเปรียบเทียบ 

(Comparative Education) 

2(2-0-4) 

464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศกึษา  

(Philosophy and Theories in Education) 

2(1-2-3) 
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464 230 การวัดและประเมินผลการศกึษา 

(Educational Measurement and Evaluation) 

2(1-2-3) 

464 236 การประเมนิตามสภาพจรงิ 

(Authentic Assessment) 

3(3-0-6) 

464 237 การประเมนิคุณภาพการศกึษา 

(Educational Quality Assessment) 

3(3-0-6) 

464 238 การจัดโครงการนันทนาการในโรงเรยีนและชุมชน 

(School and Community Recreation Program) 

2(2-0-4) 

464 240 การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการรายงานผลการศกึษา 

(Microcomputer Applications in Educational Reports) 

2(1-2-3) 

464 241 ฐานขอ้มูลทางการศกึษา 

(Educational Data Base) 

3(2-2-5) 

464 340 สถิตเิพื่อการวิจัยทางการศึกษา  

(Statistics for Research in Education) 

2(2-0-4) 

464 350 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

2(2-0-4) 

464 351 การวิจัยเบือ้งตน้ทางการศกึษา 

(Introduction to Educational Research) 

2(1-2-3) 

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 2 วิชา คือ 

468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารทางการศึกษา 

(Innovation, Information Technology and Communication for Education) 

2(1-2-3) 

468 201 สื่อการศกึษา การจัดแหล่งเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

(Educational Media Learning Resources Management and Learning Environment) 

2(1-2-3) 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน จ านวน  

3 วิชา คือ 

469 150 การศกึษานอกระบบ 

(Nonformal Education) 

2(2-0-4) 

469 251 การศกึษาตามอัธยาศัย 

(Informal Education) 

2(2-0-4) 

469 252 ภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา 

(Local Wisdom for Education) 

2(2-0-4) 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

การเรียนรูต้ลอดชีวติ เป็นหัวใจของการพัฒนามนุษย์และสังคม 

1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต มีความส าคัญ ในการพัฒนา

ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจน าความรู้ด้านการศึกษาตลอดชีวิตไปใช้ในการจัด

การศกึษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตให้กับบุคคลและกลุ่มในชุมชน สังคม รวมทั้งในองค์กร

และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศดังที่ระบุในของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 10 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีความรอบรู้ทางการศกึษาตลอดชวีิตทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

1.3.2 เพื่อใหบ้ัณฑติมคีวามสามารถในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง และคิดวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 

1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม

ได้อย่างเหมาะสม 

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ในสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรศกึษาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา

ตลอดชวีิต ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 

ก าหนดภายในระยะเวลา 5 ปี 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

และสอดคล้องกับความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 

 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ

ต้องการของหน่วยงาน องค์กร 

และสถานประกอบการ 

1. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิตอยู่ในระดับมาก 

2. ผูใ้ชบ้ัณฑติมีความพึงพอใจในด้าน 

ความรู ้เจตคต ิทักษะความสามารถ

ในการท างานโดยเฉลี่ยในระดับดี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. แผนการส่งเสริมการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรูแ้ก่อาจารย์ 

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรยีนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรูด้้วยตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น

พัฒนาการของผูเ้รียน 

4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่

เน้นทักษะการเรียนรูท้ั้ง 6 ด้าน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2552 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ

แก่คณาจารย์ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3. ความพึงพอใจของผู้เรยีนต่อระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

4. จ านวนรายวิชาที่ใชก้าร

ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ

ผูเ้รียน 

5. ผลการประเมินการมสี่วนรว่มของ

ผูเ้รียนในการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น 

ๆ ของคณะ 

4. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/

การประเมนิผลของอาจารย์ตาม

ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2552 

ได้แก่ 1)คุณธรรม จรยิธรรม 2) 

ความรู ้3) ทักษะทางปัญษา 4) 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 5) 

ทักษุการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 6) ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ ภายในระยะเวลา 5 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์

ที่เน้นการสอนด้านคุณธรรม

จรยิธรรม ด้านความรู ้ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์และสื่อสาร 

และทักษะการจัดการเรยีนรู้ 

1. จ านวนโครงการการพัฒนาทักษะ

การสอนและการประเมินผลการ

เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุง่

ผลการเรียนรู้ทั้ง 6ด้าน  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ จัดการศึกษาในระบบหน่วยกิตทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศลิปากร ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และ/หรือที่มกีารปรับเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือนมถิุนายน – กันยายน 

ภาคการศกึษาปลาย เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือนมนีาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและ/หรือเป็นไปตาม

ระเบียบการคัดเลือกของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่สาขาวิชาการศกึษาตลอดชีวติ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศลิปากรก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

นักศึกษามีข้อจ ากัดทางทักษะในการศึกษาต่อ ทักษะทางการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการ

ถ่ายทอดองค์ความรู ้ทักษะความเป็นผู้น า 

นักศกึษามีปัญหาในการปรับตัวในการเรียน เนื่องจากนักศกึษาจะต้องออกไปปฏิบัติงาน เรียนรู้ และท า

กิจกรรมในชุมชน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทางทักษะในการศึกษาต่อ ทักษะ

ทางการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะความเป็นผู้น า  โดยจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรในช่วงก่อนเปิดภาคการศกึษาและระหว่างภาคการศึกษา 
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ด้านปัญหาการปรับตัว มีการให้ค าปรึกษาแนะแนวหรืออื่น ๆ โดยภาควิชาฯ ใช้ระบบพี่เลี้ยงคอยให้

ค าปรึกษา ดูแล ในระหว่างเริ่มต้นการเรียนการสอนในระยะแรก ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถค่อย ๆ ปรับตัว

ได้อย่างเป็นระบบ 

2.5 แผนการรับนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

ชั้นปีที่ จ านวนนักศกึษาแต่ละปีการศึกษา 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ช้ันปีที่ 1 35 35 35 35 35 

ช้ันปีที่ 2  35 35 35 35 

ช้ันปีที่ 3   35 35 35 

ช้ันปีที่ 4    35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา 

   35 35 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ค่าบ ารุงการศกึษา 70,000 140,000 210,000 280,000 350,000 

ค่าลงทะเบียน 560,000 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,800,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,800,000 4,800,000 5,000,000 5,000,000 5,200,000 

รวมรายรับ 5,430,000 6,060,000 6,890,000 7520000 8,350,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงนิ ปีงบประมาณ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก. งบด าเนินการ  

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 480,000 499,000 518,000 538,000 559,000 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ทุนการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 

รวม (ก) 730,000 749,000 768,000 788,000 809,000 

ข. งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 

ค่าสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 

รวม (ข) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 

รวม (ก) + (ข) 2,730,000 2,749,000 2,768,000 3,788,000 3,809,000 

จ านวนนักศกึษา* 120 160 200 235 235 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศกึษา  22,750 17,200 13,840 16,200 16,300 

หมายเหตุ  * หมายถึง จ านวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประมาณ 17,300 บาทต่อปี 

2.7 ระบบการศึกษา 

[] แบบช้ันเรยีน 

[] แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

[] แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

[] แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

[] แบบทางไกลอินเตอรเ์น็ต 

[] อื่น ๆ (ระบุ).................... 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติพ.ศ. 2551 และ/หรือ

ที่มกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ จ านวน 9 หนว่ยกิต 

วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 

กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกิต 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกิต 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกิต 

วิชาที่ก าหนดโดยคณะศกึษาศาสตร์ จ านวน 10 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ จ านวน 59 หนว่ยกิต 

วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหนว่ยงานที่รับผดิชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 

081 – 084 มหาวิทยาลัยศลิปากร 

461 ภาควิชาบริหารการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ 

462 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร์ 

463 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศกึษาศาสตร์ 

464 ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ 

465 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร์ 

466 สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร์ 

467 สาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร์ 

468 ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

469 ภาควิชาการศกึษาตลอดชีวิต คณะศกึษาศาสตร์ 

470 สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร์ 

471 สาขาวิชาการประถมศกึษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศกึษาศาสตร์ 
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เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสรายวิชา 

เลขตัวแรกของสามหลักหลัง หมายถึง ระดับช้ันปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 

1 = ระดับการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 

2 = ระดับการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต ช้ันปีที่ 2 

3 = ระดับการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต ช้ันปีที่ 3 

4 = ระดับการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต ช้ันปีที่ 4 

เลขสองหลักสุดท้ายของสามหลักหลัง หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 

3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 

รายวิชาบรรยาย 1 หนว่ยกิต เท่ากับ 1 คาบต่อสัปดาห์ 

รายวิชาสัมมนา 1 หนว่ยกิต เท่ากับ การบรรยายร่วมกับการอภิปราย 1 คาบต่อสัปดาห์ 

รายวิชาฝกึหรือทดลองหรอืปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรอื 3 คาบต่อสัปดาห์ 

รายวิชาฝกึงานหรอืฝกึภาคสนาม 1 หนว่ยกิต เท่ากับ 3-6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑใ์นการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนคาบบรรยาย (บ) คาบปฏิบัติการ (ป) 

และคาบที่นักศกึษาต้องศกึษาด้วยตนเองนอกเวลาเรยีน (น) ต่อ 1 สัปดาหแ์ล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวธิีคิด ดังนี้ 

จ านวนหนว่ยกิต = บ+ป+น 
3 

การเขียนหนว่ยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัวคือ 

1. เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ านวนหนว่ยกิตของรายวิชานั้น 

2. เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 

2.1 เลขตัวที่สองบอกจ านวนคาบบรรยายหรอือภปิราย/สัปดาห์ 

2.2 เลขตัวที่สามบอกจ านวนคาบปฏิบัติ/สัปดาห์ 

2.3 เลขตัวที่สี่บอกจ านวนคาบศกึษานอกเวลา/สัปดาห์ 

เช่น 2(2-0-4) เลข 2 นอกวงเล็บหมายถึง จ านวนหน่วยกิต ตัวเลขในวงเล็บ เลข 2 หมายถึง จ านวน

คาบบรรยาย เลข 0 หมายถึง จ านวนคาบปฏิบัติ และ เลข 4 หมายถึง จ านวนคาบที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วย

ตนเองนอกเวลาเรยีน 
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3.1.3.3 รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  31  หนว่ยกิต 

วิชาบังคับ  จ านวน  9  หนว่ยกิต 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 

3(3-0-6) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 

(English for Everyday Use) 

3(2-2-5) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

(English Skill Development) 

3(2-2-5) 

วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หนว่ยกิต โดยเลือกจากกลุ่มละไม่น้อยกว่า  3  หนว่ยกิต 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

082 101 มนุษย์กับศลิปะ 

(Man and Art) 

3(3-0-6) 

082 102 มนุษย์กับการสรา้งสรรค ์ 

(Man and Creativity) 

3(3-0-6) 

082 103 ปรัชญากับชีวติ 

(Philosophy and Life) 

3(3-0-6) 

082 104 อารยธรรมโลก 

(World Civilization) 

3(3-0-6) 

082 105 อารยธรรมไทย 

(Thai Civilization) 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

(Man and His Environment) 

3(3-0-6) 

083 102 จติวิทยากับมนุษยสัมพันธ์ 

(Psychology and Human Relations) 

3(3-0-6) 

083 103 หลักการจัดการ 

(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

083 104 กีฬาศกึษา 

(Sport Education) 

3(2-2-5) 

083 105 การเมอืง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 

(Thai Politics, Government and Economy) 

3(3-0-6) 



มคอ. 2 

 - 18 - 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์  

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 

(Food for Health) 

3(3-0-6) 

084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน 

(Environment, Pollution and Energy) 

3(3-0-6) 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computer, Information Technology and Communication) 

3(3-0-6) 

084 104 คณิตศาสตร์และสถิตใินชีวติประจ าวัน 

(Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

3(3-0-6) 

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(World of Technology and Innovation) 

3(3-0-6) 

วิชาที่ก าหนดโดยคณะวิชา  จ านวน  10  หนว่ยกิต 

465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 

(Writing for Communication) 

2(2-0-4) 

466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 

(English for Academic Purposes I) 

3(3-0-6) 

466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 

(English for Academic Purposes II) 

3(3-0-6) 

467 253 ชุมชนศกึษา 

(Community Studies) 

2(2-0-4) 
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หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  89  หนว่ยกิต 

วิชาบังคับ จ านวน  59  หนว่ยกิต 

461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา  

(Principles and Systems of Educational Management) 

2(2-0-4) 

463 108 จติวิทยาผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  

(Psychology of Adulthood and Old Age) 

3(3-0-6) 

463 201 จติวิทยาการศกึษา  

(Educational Psychology) 

2(2-0-4) 

464 340 สถิตเิพื่อการวิจัยทางการศึกษา  

(Statistics for Research in Education) 

2(2-0-4) 

467 111 จรยิธรรมวชิาชีพ 

(Ethics for Professionals) 

2(2-0-4) 

467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู 

(Teachers’ Professional Development) 

2(2-0-4) 

468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารทางการศึกษา 

(Innovation, Information Technology and Communication for Education) 

2(1-2-3) 

468 102 สื่อการศกึษา การจัดแหล่งเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

(Educational Media Learning Resources Management and Learning Environment) 

2(1-2-3) 

469 100 การศกึษาตลอดชีวติ 

(Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

469 200 แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศกึษาตลอดชีวติ 

(Community Learning Resources for Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

469 201 เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ 

(Techniques in Adult Teaching) 

3(3-0-6) 

469 202 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการศกึษาตลอดชีวติ 

(Human Resources Development in Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

469 203 การวางแผนและพัฒนาโครงการการศกึษาตลอดชีวติ 

(Planning and Development in Lifelong Education Program) 

3(3-0-6) 

469 204 หลักการบริหารการศกึษาตลอดชวีิต 

(Principles of Lifelong Education Administration) 

3(3-0-6) 

469 205 การประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

(Evaluation of Lifelong Learning) 

3(3-0-6) 
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469 300 ปรัชญาและแนวคิดทางการศกึษาตลอดชวีิต 

(Lifelong Education Philosophies and Concepts) 

3(3-0-6) 

469 301 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศกึษาตลอดชีวติ 

(Curriculum Development for Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

469 302 การประเมนิโครงการเพื่อการศกึษาตลอดชวีิต 

(Lifelong Education Program Evaluation) 

3(3-0-6) 

469 303 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาตลอดชวีิต 

(Seminar on Lifelong Education Issues) 

3(3-0-6) 

469 304 การวิจัยในสาขาการศกึษาตลอดชวีิต 

(Research in Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

469 400 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพสาขาการศกึษาตลอดชวีิต 

(Field Experience in Lifelong Education) 

6(0-12-6) 

วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในสาขาวิชาการศึกษาตลอด

ชีวติไม่นอ้ยกว่า 14 หน่วยกิต และเลือกจากรายวิชาในชุดวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า  16  หนว่ยกิต 

วิชาเลือกในสาขาการศึกษาตลอดชีวติ เลือกไม่น้อยกว่า 14 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

469 150 การศกึษานอกระบบ 

(Nonformal Education) 

2(2-0-4) 

469 151 การจัดสภาพการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

(Climate Setting for Adult Learning) 

2(2-0-4) 

469 152 การจัดกิจกรรมเพื่อการเรยีนรู้ 

(Organizing Learning Activities) 

2(2-0-4) 

469 250 การศกึษาทางเลือก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

469 251 การศกึษาตามอัธยาศัย 

(Informal Education) 

2(2-0-4) 

469 252 ภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา 

(Local Wisdom for Education) 

2(2-0-4) 

469 253 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

(Community Learning Processes) 

2(2-0-4) 

469 254 กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

(Creative Learning Processes) 

 

2(2-0-4) 
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469 255 เครือขา่ยการเรียนรู้และการศกึษาทางไกล 

(Learning Networks and Distance Education) 

2(2-0-4) 

469 256 ศัพท์เฉพาะทางการศกึษาตลอดชวีิต 

(Technical Terms in Lifelong Education) 

2(2-0-4) 

469 350 การฝึกอบรม 

(Training) 

2(2-2-2) 

469 351 การศกึษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

(Education for Special Target Groups) 

2(2-0-4) 

469 352 สัมมนาเศรษฐกิจสังคมและการเมอืงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

(Seminar on Socio-economic and Politics in Human Resource and Social 

Development) 

2(2-0-4) 

469 353 การศกึษาตลอดชีวติเปรียบเทียบ 

(Comparative Lifelong Education) 

2(2-0-4) 

469 354 การศกึษากับเศรษฐกิจชุมชน 

(Education and Community Economy) 

2(2-0-4) 

469 450 การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 

(Personnel Administration and Human Resource Development in Organization) 

2(2-0-4) 

469 451 การศกึษารายบุคคล สาขาการศกึษาตลอดชีวิต 

(Individual Studies in Lifelong Education) 

2(2-0-4) 

469 452 การอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

(Careers and Career Development) 

2(2-0-4) 

วิชาเลือกในสาขาวิชาอื่น เลือกไม่น้อยกว่า  16  หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

461 201 โครงสรา้งการบริหารการศึกษาไทย 

(Thai Educational Administrative Structure) 

2(2-0-4) 

461 202 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 

(Official Regulations and Practice) 

2(2-0-4) 

461 207 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร 

(Human Relations in Administration) 

2(2-0-4) 

461 301 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision) 

2(2-0-4) 

461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน 

(Laws and Regulations for School Administration) 

2(2-0-4) 
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461 405 การบริหารกิจกรรมนักเรียน 

(Student Activities Administration) 

2(2-0-4) 

461 421 การประกันคุณภาพการศกึษา 

(Quality Assurance in Education) 

2(2-0-4) 

462 104 การมัธยมศึกษา 

(Secondary Education) 

2(2-0-4) 

462 201 การพัฒนาหลักสูตร 

(Curriculum Development) 

2(1-2-3) 

462 202 วิธีสอนทั่วไป 

(Methods of Teaching) 

2(2-0-4) 

462 204 การสอนโครงงานในโรงเรียน 

(Project Teaching in School) 

2(1-2-3) 

462 303 ฝกึปฏิบัติการสอนในหอ้งทดลอง 

(Laboratory Experience Teaching Practice) 

2(1-2-3) 

463 101 จติวิทยาเบือ้งตน้ 

(Introduction to Psychology) 

3(3-0-6) 

463 116  จติวิทยาพัฒนาการ 

(Developmental Psychology) 

2(2-0-4) 

464 111 การศกึษาเบือ้งตน้ 

(Introduction to Education) 

2(2-0-4) 

464 112 การศกึษาไทย 

(Thai Education) 

2(2-0-4) 

464 113 การศกึษาเปรียบเทียบ 

(Comparative Education) 

2(2-0-4) 

464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศกึษา  

(Philosophy and Theories in Education) 

2(1-2-3) 

464 230 การวัดและประเมินผลการศกึษา 

(Educational Measurement and Evaluation) 

2(1-2-3) 

464 236 การประเมนิตามสภาพจรงิ 

(Authentic Assessment) 

3(3-0-6) 

464 237 การประเมนิคุณภาพการศกึษา 

(Educational Quality Assessment) 

3(3-0-6) 
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464 238 การจัดโครงการนันทนาการในโรงเรยีนและชุมชน 

(School and Community Recreation Program) 

2(2-0-4) 

464 240 การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการรายงานผลการศกึษา 

(Microcomputer Applications in Educational Reports) 

2(1-2-3) 

464 241 ฐานขอ้มูลทางการศกึษา 

(Educational Data Base) 

3(2-2-5) 

464 350 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

2(2-0-4) 

464 351 การวิจัยเบือ้งตน้ทางการศกึษา 

(Introduction to Educational Research) 

2(1-2-3) 

465 251 วาทการส าหรับครู 

(Speech for Teachers) 

2(1-2-3) 

467 100 วิกฤตและทางรอดในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Crisis and Survival in Sustainable Development) 

2(2-0-4) 

467 216 การศกึษากับสิ่งแวดล้อม 

(Education and Environment) 

2(2-0-4) 

467 359 อาเซียนศกึษา 

(ASEAN Studies) 

2(2-0-4) 

470 101 การศกึษาปฐมวัย 

(Early Childhood Education) 

2(1-2-3) 

471 101 การประถมศกึษา 

(Elementary Education) 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

ศลิปากร รวมทั้งจากสถาบันการศกึษาอื่น ๆ ได้ตามความถนัดและความสนใจ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

461 101 หลักและระบบการจัดการศกึษา 2(2-0-4) 

467 111 จรยิธรรมวชิาชีพ 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 6 

รวมจ านวน 16 

 

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

463 108 จติวิทยาผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 3(3-0-6) 

468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารทางการศึกษา 2(1-2-3) 

469 100 การศกึษาตลอดชีวติ 3(3-0-6) 

 วิชาบังคับเลือกในหมวดศกึษาทั่วไป 6 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิต 2 

รวมจ านวน 19 
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ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

463 201 จติวิทยาการศกึษา 2(2-0-4) 

466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 3(3-0-6) 

467 253 ชุมชนศกึษา 2(2-0-4) 

467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู 2(2-0-4) 

468 201 สื่อการศกึษา การจัดแหลง่เรียนรูแ้ละสิง่แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3) 

469 200 แหลง่เรียนรูใ้นชุมชนเพื่อการศึกษาตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

469 201 เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิต 2 

รวมจ านวน 19 

 

 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 

466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 3(3-0-6) 

469 202 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการศึกษาตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

469 203 การวางแผนและพัฒนาโครงการการศกึษาตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

469 204 หลักการบริหารการศึกษาตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

469 205 การประเมนิผลการเรียนรู้ตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิต 2 

รวมจ านวน 19 
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ปีที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

464 340 สถิตเิพื่อการวิจัยทางการศึกษา 2(2-0-4) 

469 300 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

469 301 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศกึษาตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

469 302 การประเมนิโครงการเพื่อการศกึษาตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิต 6 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาอื่น 2 

รวมจ านวน 19 

 

 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

469 303 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

469 304 การวิจัยในสาขาการศกึษาตลอดชวีิต 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาอื่น 6 

 วิชาเลือกเสรี 2 

รวมจ านวน 14 
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ปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชวีิต 2 

 วิชาเลือกในสาขาวิชาอื่น 8 

 วิชาเลือกเสรี 4 

รวมจ านวน 14 

 

 

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

469 400 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพสาขาการศกึษาตลอดชีวติ 6(0-12-6) 

รวมจ านวน 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

(Thai for Communication) 

3(3-0-6) 

หลักเกณฑ์และแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างสรรค ์เพื่อใช้ในการด าเนินชีวติและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน 

(English for Everyday Use) 

3(2-2-5) 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน และใน

สถานการณ์ตา่งๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความส าคัญ ฝกึเขียนในระดับย่อหนา้ และสามารถใช้

ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมอืแสวงหาความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

(English Skills Development) 

3(2-2-5) 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น

เครื่องมือแสวงหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

 

082 101 มนุษย์กับศลิปะ 

(Man and Art) 

3(3-0-6) 

ความส าคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ 

วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โดย

ครอบคลุมประเด็นส าคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติ

ความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม 
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082 102 มนุษย์กับการสรา้งสรรค์  

(Man and Creativity) 

3(3-0-6) 

วิวัฒนาการของมนุษย์และบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม 

ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปัจจุบัน โดยให้

ความส าคัญแก่ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและ

ผลผลิตของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์

ข้อมูลในปริทัศนป์ระวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

082 103 ปรัชญากับชีวติ 

(Philosophy and Life) 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง ความรู้ 

คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อให้นักศกึษาสามารถวิเคราะหป์ระเด็น ปัญหาร่วม

สมัย อันจะน าไปสู่การสรา้งส านึกทางจริยธรรม ความรับผดิชอบต่อตนเอง และสังคม 

 

082 104 อารยธรรมโลก 

(World Civilization) 

3(3-0-6) 

ความหมายของค าว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพืน้ฐานที่น าไปสู่ก าเนิด ความรุ่งเรืองและความ

เสื่อมของอารยธรรมส าคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิด

สร้างสรรค์ การเรียนรู้จากประสบการณ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุธรรมและ

จติใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมอืงการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความ

เชื่อ ซึ่งยังคงมคีุณูปการตอ่สังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 

 

082 105 อารยธรรมไทย 

(Thai Civilization) 

3(3-0-6) 

พืน้ฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม 

ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบทบาทของไทยใน

ประชาคมระหว่างประเทศ 
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083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

(Man and His Environment) 

3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมนิิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของการอยู่

ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ  ปัจจัยที่น าไปสู่ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อ

มนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีสว่นร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่สังคมแบบยั่งยืน 

 

083 102 จติวิทยากับมนุษยสัมพันธ์ 

(Psychology and Human Relations) 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมตามวัย กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจระหว่างบุคคล 

การสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้ก าลังใจ อารมณ์ การควบคุมอารมณ์และการ

จัดการความเครียด การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้น า การท างานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์

จติวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรคค์ุณภาพชีวติ 

 

083 103 หลักการจัดการ 

(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

ความหมาย นัยและความส าคัญของค าว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิงปรัชญา

และหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื้อต่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจใดๆ ก็ตามของ

ปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นว่า

ด้วย จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การก าหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การ

จัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และการตดิตามประเมินผล 

 

083 104 กีฬาศกึษา 

(Sport Education) 

3(2-2-5) 

ความเป็นมาของกีฬา เรยีนรู้ ฝึกฝน พัฒนา ทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาทของ

ผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึง

บทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อกับการเสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษา

กีฬาสากล หรอืกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา 
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083 105 การเมอืง การปกครองและเศรษฐกิจไทย 

(Thai Politics, Government and Economy) 

3(3-0-6) 

โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการบทบาท

ของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง การปกครองและ

เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบการเมือง 

การปกครองและเศรษฐกิจ 

 

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ 

(Food for Health) 

3(3-0-6) 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ

อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหาโภชนาการ 

โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อน สารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยด้านอาหารและการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

 

084 102 สิ่งแวดล้อม มลพษิและพลังงาน 

(Environment, Pollution and Energy) 

3(3-0-6) 

ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการมลพิษ

ด้านต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใชพ้ลังงานและการจัดการ 

 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Computer, Information and Communication Technology) 

3(3-0-6) 

บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 

แนวโน้มในอนาคต ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมายและ

จรยิธรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

084 104 คณิตศาสตรแ์ละสถิตใินชีวิตประจ าวัน 

(Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

3(3-0-6) 

เซต ระบบจ านวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา เลขดัชนี 

ดอกเบีย้ ภาษีเงนิได้ บัญชรีายรับ-รายจ่าย 
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084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(World of Technology and Innovation) 

3(3-0-6) 

ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต การ

พัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคม 

 

461 101 หลักและระบบการจัดการศึกษา  

(Principles and Systems of Educational Management) 

2(2-0-4) 

ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบ

ระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการบริหารการศึกษา และ

การประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการน าแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การ

ปฏิบัติปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา บทบัญญัติ

ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

461 201 โครงสรา้งการบริหารการศึกษาไทย 

(Thai Educational Administrative Structure) 

2(2-0-4) 

แผนการบริหารการศึกษาของไทยในอดีตและปัจจุบัน ระบบการศึกษาระดับต่าง ๆ ส่วนราชการที่

บริหารงานด้านการศึกษา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย รวมทั้ง

ปัญหาการศกึษาในอดีตและปัจจุบัน 

 

461 202 ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 

(Official Regulations and Practice) 

2(2-0-4) 

การจัดระบบบริหารราชการแผ่นดิน อ านาจและหน้าที่ในการบริหารราชการ หน้าที่สิทธิ และ

ประโยชน์ตอบแทนของข้าราชการพลเรือน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงานของขา้ราชการ 

 

461 207 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร 

(Human Relations in Administration) 

2(2-0-4) 

ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การปรับตัว เจตคติ ของบุคคล 

เทคนิคและหลักการของมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งผู้บริหารจะได้น าไปใช้ในการบริหาร ตลอดจน สร้างความสัมพันธ์กับ

ผูบ้ังคับบัญชา เพื่อนรว่มงาน ผูใ้ต้บังคับบัญชา และชุมชน 
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461 301 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision) 

2(2-0-4) 

ความหมาย ทฤษฎี และหลักการนิเทศการศกึษา พัฒนาในการจัดการนิเทศการศึกษา ภารกิจและ

คุณสมบัติของผู้นิเทศ ศึกษานิเทศก์ การบริหารและการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดต่าง ๆ ใน

ปัจจุบันและแนวโน้ม 

 

461 304 กฎหมายและระเบียบในการบริหารโรงเรียน 

(Laws and Regulations for School Administration) 

2(2-0-4) 

วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน การบริหารงานบุคคล และการ

ปฏิบัติงานของครูและผู้บริหาร รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

461 405 การบริหารกิจกรรมนักเรียน 

(Student Activities Administration) 

2(2-0-4) 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักเรียน วิธีการจัดโปรแกรมกิจกรรมนักเรียน ชนิดของกิจกรรม

นักเรียน ชนิดของกิจกรรมนักเรียนที่พึงจัดให้มีในโรงเรียนระดับต่าง ๆ การจัดครูที่ปรึกษาให้กับฝ่ายกิจกรรม

นักเรียน วธิีการประเมินผลกิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ การก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบ และบทบาทของผู้บริหาร

ในการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 

461 421 การประกันคุณภาพการศกึษา 

(Quality Assurance in Education) 

2(2-0-4) 

องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ องค์กร

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพ การน าระบบการประกันคุณภาพมาใช้ใน

ระบบการศึกษา กระบวนการของการประเมินผลภายใน และการประเมินผลภายนอก ตลอดจนการบริหาร

จัดการระบบประกันคุณภาพการศกึษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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462 104 การมัธยมศึกษา 

(Secondary Education) 

2(2-0-4) 

หลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมายของการมัธยมศึกษา วิวัฒนาการของการมัธยมศึกษาใน

ประเทศไทย การมัธยมศึกษาในต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการประถมศึกษากับการมัธยมศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างการมัธยมศกึษากับอุดมศกึษา นักเรียนในโรงเรียนมัธยม หลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศกึษา 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอนในโรงเรียน การบริหารโรงเรียนมัธยม องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ

เปลี่ยนแปลงโรงเรียนมัธยม นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนมัธยมกับชุมชน บทบาทของโรงเรียนมัธยมในการ

พัฒนาประเทศ การมัธยมศึกษาในอนาคต เกณฑม์าตรฐานโรงเรียนมัธยมศกึษา 

 

462 201 การพัฒนาหลักสูตร 

(Curriculum Development) 

2(1-2-3) 

ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา หลักสูตรและผู้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น การใช้หลักสูตร การวิเคราะห์และประเมิน

ประสิทธิภาพของหลักสูตร 

 

462 202 วิธีสอนทั่วไป 

(Methods of Teaching) 

2(2-0-4) 

ความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิธีสอนเทคนิคการสอน

ใหม่ ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การปกครองช้ันเรียน วินัยและการเสริมแรง 

การวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การ

จัดท าแผนการเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน การวัดและ

การประเมนิผลการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการนเิทศโครงงาน และลักษณะครูที่ดี 

 

462 204 การสอนโครงงานในโรงเรียน 

(Project Teaching in School) 

2(1-2-3) 

หลักการและเหตุผลของการท าโครงงานรายวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน ประเภทของโครงงาน หลักการ

พื้นฐานในการออกแบบโครงงาน บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การประเมินโครงงาน การจัดแสดง

และการน าเสนอโครงงาน รวมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท าโครงงานในวิชาต่าง ๆ 

และเพื่อให้เห็นคุณค่าของการท าโครงงาน จนสามารถน าความรู้และหลักการท าโครงงานไปใช้สอนในโรงเรียน

ได้ 
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462 303 ฝกึปฏิบัติการสอนในหอ้งทดลอง 

(Laboratory Experience Teaching Practice) 

2(1-2-3) 

ฝึกปฏิบัติด้านเทคนิควิธีการสอนแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติด้านทักษะการสอน ฝึกวิเคราะห์ สอนใน

สถานการณจ์ าลอง และสถานการณจ์รงิ และฝกึทดลองใช้รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

463 101 จติวิทยาเบือ้งตน้ 

(Introduction to Psychology) 

3(3-0-6) 

ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบข่ายของวิชาจิตวิทยาพฤติกรรมและ 

การก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ การจูงใจการรับรู้ บุคลิกภาพ ความขัดแย้ง 

การปรับตัว สุขภาพจิต และการน าวิชาจติวิทยาไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

 

463 108 จติวิทยาผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 

(Psychology of Adulthood and Old Age) 

3(3-0-6) 

การพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ของคนวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ 

ทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและการปรับตัวตามวัย ปัญหา

ของคนวัยนี้ และศักยภาพตามวัย เน้นบทบาทของวัยผูใ้หญ่ที่มกีารเสริมสรา้งและพัฒนาคนและสังคม 

 

463 116  จติวิทยาพัฒนาการ 

(Developmental Psychology) 

2(2-0-4) 

พัฒนาการของมนุษย์ ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดจนถึงวัยสูงอายุ เน้น

ความส าคัญของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกขั้น

พัฒนาการตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและการส่งเสริมให้บรรลุผลพัฒนาการที่

สมบูรณ์ในทุก ๆ ดา้น 

 

463 201 จติวิทยาการศกึษา 

(Educational Psychology) 

2(2-0-4) 

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการโดยน าหลักการทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของ

มนุษย์ จติวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนจิตวิทยาการศกึษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ ศักยภาพและความถนัด ของผู้เรียน โดยเน้นการเรียนรู้

ส าหรับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน และการจัดการเรียนรู้ส าหรับ

ผูเ้รียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน 
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464 111 การศกึษาเบือ้งตน้ 

(Introduction to Education) 

2(2-0-4) 

พื้นฐานทางการศึกษา ได้แก่ พื้นฐานทางสังคม จิตวิทยา ปรัชญา และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น

รากฐานของวิชาชีพครู ลักษณะของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพช้ันสูง คุณธรรมและจรรยาบรรณของครู ฐานะ

ของครูในสังคมไทย ความก้าวหน้าในอาชีพ แนวโน้มของอาชีพครูในอนาคต ตลอดจนบทบาทของครูในการ

พัฒนาประเทศ 

 

464 112 การศกึษาไทย 

(Thai Education) 

2(2-0-4) 

วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย และการจัดโรงเรียนในสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน การขยาย

การศึกษา โครงการที่เกี่ยวกับการศึกษา การเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับแผนการ

ศึกษา การระดมสรรพก าลังเพื่อการศึกษา ปัญหาทางการจัดการศึกษาและทางการแก้ปัญหารวมทั้ง

แนวความคิดในการปฏิรูปการศกึษาในอนาคต 

 

464 113 การศกึษาเปรียบเทียบ 

(Comparative Education) 

บังคับก่อน : 464 111 การศึกษาเบือ้งตน้ 

2(2-0-4) 

การจัดการศึกษาในประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน และสหรัฐอเมรกิา เป็นต้น 

เพื่อให้ทราบจุดมุ่งหมาย แนวนโยบายในการจัดการศึกษา ระบบโรงเรียน หลักสูตรระดับ ต่าง ๆ การลง

ทุนการศึกษา ผลผลิตทางการศกึษา และอิทธิพลของสังคมที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

 

464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศกึษา 

(Philosophy and Theories in Education) 

2(1-2-3) 

แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา การจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีปรัชญา

วิวัฒนาการของการศึกษาไทย และการศึกษาโลก หลักการ เป้าประสงค์ และรูปแบบของการจัดการศึกษา 

ทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศกึษาในรัฐธรรมนูญและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การสร้างสรรค์ปรัชญาการศึกษา และกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อ

เสริมสรา้งการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 

 



มคอ. 2 

 - 37 - 

464 230 การวัดและประเมินผลการศกึษา 

(Educational Measurement and Evaluation) 

2(1-2-3) 

ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา

เครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบัติการวัดประเมินผล และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวัดและประเมินผล

การศกึษา 

 

464 236 การประเมินตามสภาพจรงิ 

(Authentic Assessment) 

3(3-0-6) 

แนวคิด และหลักการเรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่สัมพันธ์

กับระดับคุณภาพ ผลการเรียน รูปแบบการประเมินผล การเรียนตามสภาพจริง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมินคะแนน และการแปลความหมาย การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงจัดการเรียนการสอน 

 

464 237 การประเมนิคุณภาพการศกึษา 

(Educational Quality Assessment) 

3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา 

พ.ศ. 2542 การก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมิน การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมิน

คุณภาพภายนอก และการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษา 

 

464 238 การจัดโครงการนันทนาการในโรงเรยีนและชุมชน 

(School and Community Recreation Program) 

2(2-0-4) 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน เทคนิคการจัด

กิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน วธิีการจัดด าเนินงาน แหล่งนันทนาการประเภทต่างๆ 

ทั้งในโรงเรยีนและชุมชน มาตรการตา่ง ๆ ที่จะช่วยใหก้ารด าเนินงานด้านนันทนาการประสบความส าเร็จ 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

464 240 การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการรายงานผลการศกึษา 

(Microcomputer Applications in Educational Reports) 

2(1-2-3) 

พื้นฐานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของไมโครซอฟคอมพิวเตอร์ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

รายงานผลการศึกษาของสถานศึกษา อันได้แก่ การจัดท าข้อมูล ค่าสถิติการศึกษาของสถานศึกษา ระเบียน

แสดงผลการศกึษาของผูเ้รียนรายบุคคล การหาค่าระดับเฉลี่ยสะสม การหาคะแนน อันดับที่รอ้ยละ (Percentile 

rank) การจัดล าดับที่ การคัดเลือกบุคคลตามที่เงื่อนไขก าหนด 
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464 241 ฐานขอ้มูลทางการศกึษา 

(Educational Data Base) 

3(2-2-5) 

ข้อมูลทางการศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วยข้อมูลด้านบุคลากร ผู้เรียน หลักสูตรงบประมาณ และ

อาคารสถานที่ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดท าระบบฐานข้อมูล และ

ดัชนทีางการศึกษาของสถานศึกษา 

 

464 340 สถิตเิพื่อการวิจัยทางการศึกษา  

(Statistics for Research in Education) 

2(2-0-4) 

ธรรมชาติของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณา สถิติทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย และสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ความสัมพันธ์และการถดถอย การทดสอบด้วยสถิตทิี่ไม่องิพารามิเตอร์ 

 

464 350 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

2(2-0-4) 

ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวิจัยการศึกษาจรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบ

วิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยการศึกษา ปฏิบัติการจัดท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู้ ปฏิบัติการเขียนรายงานการวิจัยการศึกษา ปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 

464 351 การวิจัยเบือ้งตน้ทางการศกึษา 

(Introduction to Educational Research) 

2(1-2-3) 

หลักการ การใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ระเบียบและประเภทของการวิจัย การ

ออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ การ

สรุปและน าเสนอผลการวิจัย 

 

465 251 วาทการส าหรับครู 

(Speech for Teachers) 

2(1-2-3) 

ศึกษาหลักและกลวิธีการพูดแบบต่าง ๆ ที่น าไปใช้ในวิชาชีพครู โดยใช้ทักษะการฟัง การอ่าน การ

เขียน เพื่อฝึกพูดสื่อความหมายได้ถูกต้อง 
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465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 

(Writing for Communication) 

2(2-0-4) 

หลักการใช้ถ้อยค า ส านวน โวหารและมารยาทในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ฝึกฝน

การเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนค าร้อง ค าชี้แจง อนุทิน เล่าเรื่องแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ ฯลฯ และ

พัฒนาทักษะการใชภ้าษาเพื่อสื่อสารในชวีิตประจ าวัน 

 

466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 

(English for Academic Purposes I) 

3(3-0-6) 

อ่านบทความ ต ารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแต่ละสาขาวิชาเอกน า

ข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาอภปิราย น าเสนอข้อมูลปากเปล่าอย่างเป็นวิชาการ 

 

466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 

(English for Academic Purposes II) 

วิชาบังคับก่อน : 466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1 

3(3-0-6) 

อ่านบทความ ต ารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแต่ละสาขาวิชาเอกน า

ข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาเขียนโครงรา่งและเขยีนรายงาน น าเสนองานเขียนอย่างเป็นทางการ 

 

467 100 วิกฤตและทางรอดในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Crisis and Survival in Sustainable Development) 

2(2-0-4) 

วิกฤตของการพัฒนาที่ เกิดขึ้นทั่วโลก สาเหตุของวิกฤต กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา

ความสามารถและความจ าเป็นเร่งด่วนของกระบวนทัศน์ใหม ่และกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

467 111  จรยิธรรมวชิาชีพ 

(Ethics for Professionals)  

2(2-0-4) 

ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบการปฏิบัติพระราชบัญญัติ

ควบคุมการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาท หนา้ที่ของหน่วยงาน ที่ควบคุมดูแลการมีความรู้ความ

เข้าใจสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง จะท าให้เกิดความส าเร็จ

และความสุขในวิชาชีพ 
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467 216 การศกึษากับสิ่งแวดล้อม 

(Education and Environment) 

2(2-0-4) 

บทบาทและความสัมพันธ์ของการศึกษากับสิ่งแวดล้อม อิทธิพลสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการศึกษา และ

การศกึษาที่มอีิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

467 253 ชุมชนศกึษา 

(Community Studies) 

2(2-0-4) 

ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครองบุคคลส าคัญ ประชากรและสิ่งแวดล้อมตลอดจนปัญหาและการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชน 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

467 261 การพัฒนาวิชาชีพครู 

(Teachers’ Professional Development) 

2(2-0-4) 

ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบการปฏิบัติพระราชบัญญัติ

ควบคุมการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาท หนา้ที่ของหน่วยงาน ที่ควบคุมดูแลการมีความรู้ความ

เข้าใจสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง จะท าให้เกิดความส าเร็จ

และความสุขในวิชาชีพ 

 

467 359 อาเซียนศกึษา 

(ASEAN Studies) 

2(2-0-4) 

ประวัติความเป็นมาของอาเซียน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน กฎบัตรอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆ ไทยกับบทบาทด้านต่างๆ ในอาเซียนและ

ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 
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468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารทางการศกึษา 

(Innovation, Information Technology and Communication for Education) 

2(1-2-3) 

ทฤษฎี รูปแบบ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศกึษา บทบาท กลยุทธ์การ

พัฒนา การเลือก การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา ได้แก่ ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา 

อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ปฏิบัติการออกแบบการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง

การศึกษา เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ อีเลิร์นนิง มัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รวมถึง การประเมนิและน าผลไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศกึษา 

 

468 201 สื่อการศกึษา การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  

(Educational Media  Learning Resources Management and Learning Environment) 

2(1-2-3) 

ความหมาย พัฒนาการ บทบาท คุณค่าของสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา หลักการเบื้องต้นในการ

เลือก การผลิต การใช้ และการบ ารุงรักษาสื่อการศึกษา ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการจัดแหล่งเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ รวมถึงออกแบบ 

และจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สามารถใช้แหล่งเรียนรู้กับการเรียนการสอน การออกแบบระบบสื่อการสอน 

ตลอดจนปฏิบัติการประเมนิและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรูแ้ละสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
 

469 100 การศกึษาตลอดชีวติ 

(Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

แนวคิดเกี่ยวกับการศกึษาตลอดชีวิต รวมถึงการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด การศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาในชุมชน โดย

เน้นการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และเครือข่ายการเรียนรู้ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบ

การจัดการศกึษาประเภทต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ(2542/2545) 

 

469 150 การศกึษานอกระบบ 

(Nonformal Education) 

2(2-0-4) 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความส าคัญของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กรอบ

แนวคิดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พัฒนาการของการศึกษาในประเทศไทย  การจัดการศึกษา

นอกระบบ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ การพัฒนาโครงการและการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบ หนว่ยงานตา่งๆที่จัดการศกึษานอกระบบโรงเรียน 

มีการศกึษานอกสถานที่ 
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469 151 การจัดสภาพการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

(Climate Setting for Adult Learning) 

2(2-0-4) 

แนวคิดของความต้องการในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ กระบวนการ

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่  สื่อการเรียนการสอนและการวัดผลที่

เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 152 การจัดกิจกรรมเพื่อการเรยีนรู้ 

(Organizing Learning Activities) 

2(2-0-4) 

ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบ และเทคนิควิธีในการจัด

กิจกรรมกลุ่มการเรียนและแหล่งเรียนรู้ เทคนิคการจัดการกลุ่มการเรียนในระดับต่างๆ และตามสภาพของ

ผูเ้รียนประเภทต่างๆเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับเนื้อหาสาระทางการศึกษานอกระบบ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ ฝึกปฏิบัติการจัด

กิจกรรมเพื่อการเรียนรูใ้นสถานการณต์่าง ๆ 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 200 แหลง่เรียนรูใ้นชุมชนเพื่อการศกึษาตลอดชีวิต 

(Community Learning Resources for Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

แนวคิดและข้อมูลสภาพแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การ

ใช้ประโยชน์และการบริหารแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การให้ประชาชนและองค์กร

ชุมชน มีสว่นร่วมในการพัฒนาแหลง่เรียนรูใ้นชุมชน การเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสู่การศกึษาตลอดชีวติ 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 201 เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ 

(Techniques in Adult Teaching) 

3(3-0-6) 

ปรัชญา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ศาสตร์และศิลป์ในการสอน

ผูใ้หญ่ (Andragogy) ตลอดจนวิธีการสอนที่สอดคล้องกับ พรบ.การศกึษาแห่งชาติ แนวทางการพัฒนาผูเ้รียนใน

วัยต่าง ๆ วิธีการและเทคนิคการสอนผู้ใหญ่รูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับจิตวิทยาและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

ความเหมาะสมในการน ารูปแบบและเทคนิคการสอนผู้ใหญ่มาใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้

เทคนิคต่าง ๆ ประกอบการสาธิตการสอนผู้ใหญ่ การทดลองสอนตามรูปแบบต่าง ๆ 

มีการศกึษานอกสถานที่ 
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469 202 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการศกึษาตลอดชีวติ 

(Human Resources Development in Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

สภาพและความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ทฤษฎีทางสังคมและจิตวิทยาที่

เกี่ยวข้อง แนวคิด รูปแบบและการพัฒนาโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บทบาทและหน้าที่ของนัก การศกึษา

ตลอดชวีิตในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 203 การวางแผนและพัฒนาโครงการการศกึษาตลอดชีวติ 

(Planning and Development in Lifelong Education Program) 

3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ขั้นตอนการวางแผนและการพัฒนาโครงการทางการศึกษา ที่

เหมาะสมกับสถานศึกษา สภาพความต้องการของผู้เรียนและชุมชน วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ของคนในชุมชน รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงการการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ

การศกึษา การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนชุมชน เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 204 หลักการบริหารการศกึษาตลอดชวีิต 

(Principles of Lifelong Education Administration) 

3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา                       

ทั้งสถานศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ฝึกปฏิบัติในการออกแบบการบริหาร

การศึกษา การประกันคุณภาพ การวางแผน การประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารการศึกษา กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น า มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบสารสนเทศเพื่อ

การติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กร การประกันคุณภาพและการจัดการช้ันเรียน การบริหารโครงการ              

เพื่อพัฒนากิจกรรมของชุมชนตามแนวทางการศกึษาตลอดชีวติ 

 

469 205 การประเมนิผลการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

(Evaluation of Lifelong Learning) 

3(3-0-6) 

ความหมายของการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

รูปแบบและเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาเครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  พัฒนาตนเองให้

เหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญา และรูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งแนวทางในการเทียบโอน

ประสบการณก์ารเรียนรูข้องผู้เรยีนในกลุ่มต่าง ๆ 
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469 250 การศกึษาทางเลือก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการของการจัดการศึกษาทางเลือก ปรัชญาต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ในฐานะ

นวัตกรรมทางการศึกษาการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบต่าง  ๆ ที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร

เอกชนและชุมชน การจัดการเรียนการสอนที่บ้านและการศึกษาทางเลือกรูปแบบอื่น ๆ การวิเคราะหก์ารศึกษา

ทางเลือกเพื่อเชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามที่ พ.ร.บ. 

การศกึษาแหง่ชาติได้ก าหนดไว้ 

 

469 251 การศกึษาตามอัธยาศัย 

(Informal Education) 

2(2-0-4) 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  รูปแบบ ลักษณะและวิธีการจัด

การศกึษาตามอัธยาศัย ที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ ทั้งของรัฐ เอกชน บุคคล ชุมชน สื่อมวลชน และแหล่งการเรียนรู้

ต่าง ๆ การเชื่อมโยงการศกึษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาในระบบและการศกึษานอกระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์

โครงสรา้งในภาพรวมตามแนวคิดการศึกษาตลอดชวีิต 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 252 ภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา 

(Local Wisdom for Education) 

2(2-0-4) 

ลักษณะและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ขุมทรัพย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแขนงต่าง 

ๆ การส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษานอก

ระบบ 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 253 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

(Community Learning Processes) 

2(2-0-4) 

สภาพการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรูข้องคนในชุมชนในสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบันการคงอยู่

และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ วิเคราะหค์วามเกี่ยวข้องของกระบวนการเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงใน

บริบทของสังคมไทย รวมทั้งแนวคิด กระบวนการ และแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 

มีการศกึษานอกสถานที่ 
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469 254 กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

(Creative Learning Processes) 

2(2-0-4) 

แนวคิด ทฤษฎีของการเรียนรู้ หลักการและกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กระบวนของความคิด

เชิงสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ วิธีการ

เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในแหล่งเรียนรู้

ต่าง ๆ 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 255 เครือขา่ยการเรียนรู้และการศกึษาทางไกล 

(Learning Networks and Distance Education) 

2(2-0-4) 

แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้ การแสวงหา สร้างและส่งเสริมเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ในระดับชุมชน องค์กร ประเทศ และนานาประเทศ แนวคิด หลักการ และพัฒนาการของการศึกษา

ทางไกลในประเทศไทย รวมทั้งการใชเ้ครือขา่ยการเรียนรู้และการศกึษาทางไกลเพื่อการศกึษาตลอดชวีิต 

 

469 256 ศัพท์เฉพาะทางการศกึษาตลอดชวีิต 

(Technical Terms in Lifelong Education) 

2(2-0-4) 

การประมวลแนวคิดทางการศึกษาตลอดชีวิต ความเป็นมาและความหมายของค าศัพท์ทาง

การศึกษาตลอดชีวิต ในประเทศในประชาคมอาเซียนและประเทศต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ที่มีศัพท์เฉพาะทางและค าศัพท์ของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน สังคม

สงเคราะห ์เป็นต้น 

 

469 300 ปรัชญาและแนวคิดทางการศกึษาตลอดชวีิต 

(Lifelong Education Philosophies and Concepts) 

3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการและปรัชญาทางการศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ปรัชญาทางการศึกษาตลอด

ชีวิตสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ประวัตินักคิดทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาในเชิง

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรยีน 
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469 301 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศกึษาตลอดชีวติ 

(Curriculum Development for Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

ปรัชญา แนวคิด และหลักการในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐาน

หลักสูตรในทุกระดับการศึกษา องค์ประกอบ รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต 

กระบวนการ และขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรที่ จะ

น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรยีนและชุมชน 

 

469 302 การประเมนิโครงการเพื่อการศกึษาตลอดชวีิต 

(Lifelong Education Program Evaluation) 

3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความหมายของการประเมินโครงการ ทฤษฎีการประเมินเบื้องต้น      

การเขียนโครงการ การก าหนดประเด็นในการประเมิน การพัฒนาตัวชี้วัดและการก าหนดเกณฑ์ การออกแบบ

การประเมิน เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ การติดตามก ากับ

โครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการประเมินและการเขียนรายงานการประเมิน ตามแนวทางการประเมิน

โครงการการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

 

469 303 สัมมนาประเด็นทางการศึกษาตลอดชวีิต 

(Seminar on Lifelong Education Issues) 

3(3-0-6) 

หลักการสัมมนา การวิเคราะห์ การอภิปรายประเด็นหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการศึกษา

ตลอดชวีิต การจัดการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม ชุมชน ผูเ้รียน กระบวนการเรียนรู้ การ

ค้นคว้าประเด็นที่สนใจ การจัดสัมมนาในหัวข้อที่เป็นความสนใจหรือเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน 

 

469 304 การวิจัยในสาขาการศกึษาตลอดชวีิต 

(Research in Lifelong Education) 

3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการวิจัยทางการศึกษา ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการท าวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การท าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การเขียนรายงานการวิจัย การน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้ ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จรรยาบรรณ

นักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดของการท าวิจัยในสาขาการศึกษาตลอด

ชีวติ 
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469 350 การฝึกอบรม 

(Training) 

2(2-2-2) 

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกระบวนการฝึกอบรมแนวคิดในการฝึกอบรม  การศึกษา

สภาพ ความจ าเป็น การเขียนโครงการ การพัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการจัดและบริหารโครงการ การ

ประเมินผลโครงการฝึกอบรม และการเขียนรายงานการฝึกอบรม ให้นักศกึษาฝกึปฏิบัติการจัดฝึกอบรม 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 351 การศกึษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

(Education for Special Target Groups) 

2(2-0-4) 

ลักษณะและวิธีการจัดการศึกษานอกระบบส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  เช่น การศึกษาส าหรับคน

พิการ เด็กเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาส ชาวเขา เกษตรกร กลุ่มเสี่ยง และอื่น ๆ ตัวอย่างการจัดการศึกษาส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และมีการสัมมนาในประเด็นดังกล่าว 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 352 สัมมนาเศรษฐกิจสังคมและการเมอืงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

(Seminar on Socio-economic and Politics in Human Resource and Social 

Development) 

2(2-0-4) 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการพัฒนาปัจจัยและตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มี

อิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้กับบริบท การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและนโยบายของประเทศ 

 

469 353 การศกึษาตลอดชีวติเปรียบเทียบ 

(Comparative Lifelong Education) 

2(2-0-4) 

การวิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวคิดและระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศต่าง ๆ ปัญหา

และอุปสรรคในการด าเนินโครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในและต่างประเทศ  ที่มีบริบทแตกต่างกัน 

โดยเฉพาะโครงการการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย ประเทศในประชาคมอาเซียน และประเทศที่มีชื่อเสียง

ด้านการจัดการศกึษาตลอดชวีิต 
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469 354 การศกึษากับเศรษฐกิจชุมชน 

(Education and Community Economy) 

2(2-0-4) 

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนใน

ประเทศไทย การศึกษาสภาพ การเปลี่ยนแปลงและการจัดการเศรษฐกิจในระดับชุมชน การจัดการเศรษฐกิจ

เชงิสรา้งสรรค ์การจัดการเรียนรู้เพื่อการจัดการเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

469 400 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพสาขาการศกึษาตลอดชวีิต 

(Field Experience in Lifelong Education) 

6(0-12-6) 

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในองค์กร  หน่วยงาน ทั้งภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน จัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บริการการศึกษาตลอดชีวิตแก่องค์กร หน่วยงาน ชุมชนในทุกรูปแบบ 

ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์นิเทศ ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนี้ นักศึกษาจะต้องท าการศึกษาองค์กร 

หน่วยงาน ชุมชน สรุปเป็นรายงาน สรุปผลการฝึกปฏิบัติงานและบทเรียนจากโครงการบริการวิชาการที่เป็น

ประสบการณต์รง น าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรูปของการจัดสัมมนา 

เงื่อนไข นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชานี้  ต้องผ่านการพิจารณาโดยความยินยอมของ

คณะกรรมการของภาควิชาฯ 

 

469 450 การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 

(Personnel Administration and Human Resource Development in Organization) 

2(2-0-4) 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความส าคัญของการบริหารงานบุคคลในองค์กร งานการเจ้าหน้าที่ การ

พิจารณาความดี ความชอบและการลงโทษทางวินัย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสร้างขวัญและก าลังใจ การ

ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่งงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร รวมทั้งการ

คัดสรร แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

469 451 การศกึษารายบุคคล สาขาการศกึษาตลอดชีวติ 

(Individual Studies in Lifelong Education) 

2(2-0-4) 

นักศึกษาเลือกศกึษาประเด็นที่น่าสนใจทางการศึกษาตลอดชีวิตน ามาวิเคราะห์และน าเสนออย่างมี

ระบบ ผูส้อนและนักศึกษาวางแผนรว่มกันเกี่ยวกับเนือ้หา วิธีการเรียนและการประเมินผลในรายวิชานี ้
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469 452 การอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

(Careers and Career Development) 

2(2-0-4) 

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอาชีพ โครงสร้างอาชีพ ความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานในการ

ประกอบอาชีพต่าง ๆ กระบวนการพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะในอาชีพ 

มีการศกึษานอกสถานที่ 

 

470 101 การศกึษาปฐมวัย 

(Early Childhood Education) 

2(1-2-3) 

ความหมาย ความส าคัญ ความมุ่งหมายและประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยของไทยและ

ต่างประเทศ นโยบายของการศกึษาปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีของนักการศกึษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศกึษา

ปฐมวัย หน่วยงาน รูปแบบและลักษณะเฉพาะของการจัดการศึกษาปฐมวัย กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

สิทธิเด็ก สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มของการศึกษาปฐมวัย 

471 101 การประถมศกึษา 

(Elementary Education) 

2(2-0-4) 

ความหมาย ความส าคัญ หลักการ และความมุ่งหมายของการประถมศึกษาวิวัฒนาการของการ

ประถมศึกษาของไทย พระราชบัญญัติประถมศึกษา หลักสูตรประถมศึกษาทั้ งในอดีตและปัจจุบัน 

ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา การจัดการโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาระดับประถมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ

ของการประถมศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาของการประถมศึกษาของไทย 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิสาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน หลักสูตร

ใหม่ 

1 อาจารย์ ดร.ภัทรพล มหาขันธ์ 

 

ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

12 12 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (2542) 

ศษ.ม. (การอุดมศกึษา )มหาวิทยาลัย

รามค าแหง (2539) 

ศษ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษา

ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2532) 

ศษ.บ. (บริหารการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2530) 

ค.บ.การศึกษาอรูปนัย (สังคมศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519) 

2 อาจารย์จติตรา มาคะผล 

 

ศษ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษา

ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2545) 

6 9 

วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (2525) 

3 อาจารย์พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข 

 

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 

6 9 

สส.บ. (สังคมสงเคราะหศ์าสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543) 
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ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิสาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน หลักสูตร

ใหม่ 

4 อาจารย์ ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ 

 

ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

- 3 

ศษ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษา

ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2522) 

กศ.บ. (มัธยมศกึษา) วทิยาลัย

การศกึษาประสานมิตร (2514) 

5 อาจารย์จเร พวงแก้ว 

 

ศ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษา

ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2546) 

- 3 

ศษ.บ. (การศกึษาผูใ้หญ่) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524) 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิสาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน หลักสูตร

ใหม่ 

1 อาจารย์ ดร.ภัทรพล มหาขันธ์ 

 

ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

12 12 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบัน

บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (2542) 

ศษ.ม. (การอุดมศกึษา )มหาวิทยาลัย

รามค าแหง (2539) 

ศษ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และ

การศกึษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัย

ศลิปากร (2532) 

ศษ.บ. (บริหารการศกึษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2530) 

ค.บ.การศึกษาอรูปนัย (สังคมศกึษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519) 

2 อาจารย์จติตรา มาคะผล 

 

ศษ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และ

การศกึษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัย

ศลิปากร (2545) 

6 9 

วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (2525) 

3 อาจารย์พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข 

 

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 

6 9 

สส.บ. (สังคมสงเคราะหศ์าสตร์) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543) 
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ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิสาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน หลักสูตร

ใหม่ 

4 อาจารย์ ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ 

 

ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

- 3 

ศษ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และ

การศกึษาต่อเนื่อง) 

มหาวิทยาลัยศลิปากร (2522) 

กศ.บ. (มัธยมศกึษา) วทิยาลัย

การศกึษาประสานมิตร (2514) 

5 อาจารย์จเร พวงแก้ว 

 

ศ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษา

ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2546) 

- 3 

ศษ.บ. (การศกึษาผูใ้หญ่) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524) 

6 ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.คีรบีูน จงวุฒเิวศย์ 

 

Ph.D. (Higher and Adult 

Education)University of Missouri, 

U.S.A.(1986) 

9 9 

MA.AS. (Agrarian Studies) 

University of the Philippines. (1979) 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2518) 

7 รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิณา จิตต์จรัส 

 

Ph.D. (Rural Development) Central 

Luzon State University, Philippines 

(1988) 

9 9 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2524) 

วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหดิล (2522) 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ สกุล คุณวุฒ ิสาขา สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นายอลงกรณ์ จุฑาเกตุ สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมอืง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

2 นายพีรเทพ รุง่คุณากร ศศ.ม.(จิตวทิยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 

ศศ.บ.(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534) 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นใน

การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 

(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้  

4.2 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนช่ัวโมง 

ฝกึทักษะ การปฏิบัติงานการศึกษาตลอดชวีิต 10-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ฝกึทักษะ การจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรม 10-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ฝกึทักษะ การจัดการในส านักงาน/การจัดท าโครงการ 10-12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

4.4 กระบวนการประเมินผล 

(1) ประเมินจากสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 

(2) ประเมินจากสมรรถภาพในการเป็นนักการศกึษาตลอดชวีิตที่ดี 

(3) ประเมินจากการสัมมนาและโครงการพัฒนาประสบการณ์วชิาชีพ 

(4) ประเมินจากสมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติวชิาชีพ 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดในรายวิชา 469 304 การวิจัยในสาขาการศึกษาตลอดชีวิต ให้ นักศึกษาท า

โครงการวิจัยในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ 

หรือแหล่งเรียนรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิจัย มีขอบเขตการ

วิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท างานวิจัยและเขียน

รายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้  

5.3 ช่วงเวลา ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 3 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 3 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

(1) มอีาจารย์ประจ ารายวิชาเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยให้นักศึกษา  

(2) มกีารก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 

(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศกึษาค้นคว้า 

(4) มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศกึษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

(1) ผู้สอนและผู้เรยีนก าหนดหัวขอ้ และเกณฑ/์มาตรฐานการประเมนิผลรายวิชา 

(2) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัย จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม

ระยะเวลา 

(3) ผู้เรยีนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 

(4) ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 

(5) ผู้สอนและผู้เรยีนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

(6) ผู้เรยีนน าเสนอผลการศกึษาและรับการประเมินโดยอาจารย์ประจ ารายวิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

บัณฑิตที่ส าเร็จหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความ

รอบรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติการทางด้านการศึกษาตลอดชีวิตแล้ว ยังต้องเป็นบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้

ในการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ

เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีกลยุทธ์หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ

ข้างตน้ ดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

1) มีบุคลิกภาพเป็นผู้ใฝ่

เรียนรู้ 

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าราย

กลุ่มและบุคคลตามความสนใจ ทั้งค้นคว้าจากในเอกสาร ต าราและจากสถานที่จริง 

และให้ความส าคัญกับพัฒนาความสามารถในการตั้งค าถาม การคิด วิเคราะห์ การ

แลกเปลี่ยน และการน าเสนอ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ต่างๆกับเหตุการณ์ส าคัญ

หรอืกรณีศกึษาที่น่าสนใจ 

2) มีความคิด

สร้างสรรค์ 

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ให้ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์ในการเรียนภาคปฏิบัติทีห่ลากหลายรูปแบบ เชน่ การศกึษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การท ากรณีศึกษา การเรียนรู้โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงาน 

เป็นต้น รวมทั้งก าหนดให้นักศึกษาต้องพัฒนาโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ 

เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน

ที่ออกไปฝกึปฏิบัติวชิาชีพ 

3) มีภาวะผู้น า มีความ

รับผิดชอบ มีทักษะใน

พัฒนาตนเองให้เท่า

ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้ารายกลุ่มและบุคคล ศึกษาในชุมชน ในแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพสาขาการศึกษาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในการด าเนิน

โครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุงต่างๆของภาควิชาฯ  โดยให้

ความส าคัญกับการน าหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อม

จรงิ 

4) มีจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และใส่ใจสังคม 

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งจากศึกษากรณี

ตัวอย่าง และการเรียนรู้จากปฏิบัติจริง เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้

นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและท าความเข้าใจชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรนั้น เพื่อ

ท าความเข้าใจ ปัญหา และวิเคราะห์ความต้องการทางการศึกษาและจัดท าโครงการ

ที่ตอบสนองกับชุมชน สังคมนั้นได้ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาและด าเนนิโครงการต่างๆที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูการศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชวีิต 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) เรียนรู้ผ่านกระบวนการศกึษาวิเคราะหจ์ากกรณีศึกษา สถานการณ์จ าลอง บุคคลต้นแบบ 

เพื่อแลกเปลี่ยนและสะท้อนความคิดและผลการเรียนรู้ของรายบุคคลและรายกลุ่ม 

(2) เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การท ากิจกรรมกลุ่ม การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมนิจากความตรงเวลาของนักศกึษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา

ที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมนิจากการมีวนิัยและพรอ้มเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3) ประเมนิจากความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ื่นในการเข้าช้ันเรียน การสอบ และการท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

(4) ประเมินจากความรับผดิชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) สามารถบูรณาการความรูก้ารศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชวีิต ที่

ครอบคลุมปรัชญาและแนวคิดทางการศกึษานอกระบบ 

(2) สามารถบูรณาการความรูก้ารศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชวีิต ที่

ครอบคลุมจิตวิทยาส าหรับนักการศกึษานอกระบบ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ใชก้ารเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การสัมมนา และเทคนิคการสอน

อื่นๆที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ให้เท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของความรู้ทางดา้นการศกึษาตลอดชวีิต 

(2) จัดใหม้ีการเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิโดยการศกึษานอกสถานที่ หรอืเชญิผูเ้ชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกึปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมนิตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา 
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(2) ประเมนิความเข้าใจของนักศึกษาโดยอาจารย์ด้วยรูปแบบต่างๆ เชน่ การสอบกลางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน รายงานที่มอบหมายให้นักศกึษาท า โครงงานที่นักศึกษาน าเสนอ การน าเสนอรายงานในช้ัน

เรียน 

(3) ประเมนิรายวิชาฝกึปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ โดยผูบ้ริหาร อาจารย์พี่เลีย้ง และอาจารย์

นิเทศ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ ประเมินค่าและน าความรูเ้กี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการ

ที่เกี่ยวข้องในศาสตรส์าขาการศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชีวิตไปใช้

ในการจัดการเรียนรูส้ามารถแก้ปัญหาการพัฒนาผูเ้รียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

(2) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมวีิสัยทัศนใ์นการจัดการศกึษานอกระบบ การศกึษา

ผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชีวติ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ใชก้ารเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ

อภปิรายกลุ่มการสัมมนา การท ากรณีศกึษา การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ การเรียนรูโ้ดยใช้วจิัยเป็นฐาน และ

การเรียนรูแ้บบมีสว่นร่วม เป็นต้น 

(2) จัดใหม้ีการเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิโดยการศกึษานอกสถานที่ หรอืเชญิผูเ้ชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกึปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชัน้เรียน การวิเคราะหว์ิจารณ์ รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม และการสัมมนา 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความไวในการรับรู้ความรูส้ึกของผู้เรียนนอกระบบ ผู้เรยีนผูใ้หญ่ เอาใจใส่ในการรับฟัง และ

พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผดิชอบ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผูอ้ื่น 

(2) จัดกิจกรรมที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน ผู้เรยีนกับผูส้อน และกับบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 
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(3) จัดประสบการณใ์นการเรียนรูภ้าคปฏิบัติที่ส่งเสริมใหท้ างานเป็นกลุ่ม และการแสดงออกของ

ภาวะผูน้ าในหลากหลายสถานการณ์ เชน่ การท างานกลุ่ม การสัมมนา การน าเสนอผลงาน ที่สะท้อนถึงความ

รับผิดชอบที่มตี่อตนเอง ผูอ้ื่น สังคม และวิชาชีพ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ ดังนี้ 

(1) ประเมนิผู้เรยีนจากการน าเสนอผลการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความรับผดิชอบที่มตี่อตนเอง ผูอ้ื่น 

สังคม และวิชาชีพในสถานการณก์ารเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

(2) ประเมนิความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การประสานงานอย่างมีประสทิธิภาพและ

สร้างสรรค์ 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีความไวในการวิเคราะหส์รุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการศกึษานอกระบบ 

การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชวีิต 

(2) สามารถสื่อสาร มีดุลยพินจิในการเลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับผูเ้รียนนอก

ระบบ หรอืผูเ้รียนผูใ้หญ่ได้อย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนได้ฝกึทักษะการใชห้ลักทางคณิตศาสตร์และสถิติ

ในการวิเคราะห ์และแปลความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(2) จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

(3) จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการเลือกเทคโนโลยี

สารสนเทศ และฝกึทักษะการสื่อสารด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟ้ังและเนือ้หาที่น าเสนอ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมนิผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการ

พูด การเขียน 

(2) ประเมนิความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครื่องมอืในการอภปิราย การศกึษากรณีตัวอย่าง หรอือื่นๆ ที่น าเสนอในช้ันเรียน  
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(3) วเิคราะหข์้อมูลผลการศึกษาวิจัย หรอืการท าโครงงาน 

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

(1) มคีวามเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ส าหรับผูเ้รียนนอกระบบหรอืผูเ้รียนผูใ้หญ่ที่มรีูปแบบ

หลากหลาย รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง

สร้างสรรค์ 

(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรู้ส าหรับผูเ้รียนนอกระบบหรอืผูเ้รียนผูใ้หญ่ที่มีรูปแบบ

หลากหลาย ทั้งที่มคีวามสามารถพิเศษ และที่มคีวามต้องการพเิศษอย่างมนีวัตกรรม 

(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรู้ในวิชาเอกการจัดการศึกษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ 

การศกึษาตลอดชีวติอย่างบูรณาการ 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรยีนรู้ 

(1) ใชก้ารเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ

อภปิรายกลุ่มการสัมมนา การท ากรณีศกึษา การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ การเรียนรูโ้ดยใช้วจิัยเป็นฐาน และ

การเรียนรูแ้บบมีสว่นร่วม เป็นต้น 

(2) จัดใหม้ีการเรียนรู้จากสถานการณ์จรงิ เช่น ศกึษานอกสถานที่ เชญิผูเ้ชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง พัฒนาและจัดท าโครงการ ฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

(1) ประเมนิผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนักศกึษาจากการสะท้อนความคิด สรุป และน าเสนอผล

การเรียนรูด้้วยตนเอง 

(2) ประเมนิความเข้าใจของนักศึกษาโดยอาจารย์ด้วยรูปแบบต่างๆ เชน่ การสอบกลางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน รายงานที่มอบหมายให้นักศกึษาท า โครงงานที่นักศึกษาน าเสนอ การน าเสนอรายงานในช้ัน

เรียน 

(3) ประเมนิรายวิชาฝกึปฏิบัติประสบการณว์ิชาชีพ โดยผูบ้ริหาร อาจารย์พี่เลีย้ง และอาจารย์

นิเทศ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูใ้นตารางมคีวามหมายดังนี้ 

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มวีินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 

(2) ตรงตอ่เวลาและมีความรับผิดชอบ 

(3) มคีวามซื่อสัตย์สุจริต 

(4) มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก 

(5) มคีวามเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

(6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวธิี โดยยึดหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 

ด้านความรู้ 

(1) มคีวามรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศนท์ี่กว้างไกล 

(2) มคีวามใฝรู่้ และสามารถแสวงหาความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

(3) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการด าเนินชีวติ และพัฒนาสังคม 

ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มคีวามคิดสร้างสรรค์ 

(2) มทีักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 

(3) รูจ้ักวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มคีวามเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 

(2) มีภาวการณ์เป็นผูน้ า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดใีนกลุ่ม 

(3) มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูอ้ื่น 

(4) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มคีวามสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มคีวามสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(3) มคีวามสามารถวิเคราะหเ์ชงิตัวเลขและการจัดการข้อมูล 

ด้านศลิปะและการสร้างสรรค์ 

(1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศลิปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 

(2) มคีวามรู ้ความเข้าใจ และสบืสานภูมปิัญญา 

(3) มวีิสัยทัศนท์ี่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 
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หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี้ 

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูการศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชวีิต 

ด้านความรู้ 

(1) สามารถบูรณาการความรูก้ารศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชวีิต ที่ครอบคลุม

ปรัชญาและแนวคิดทางการศกึษานอกระบบ 

(2) สามารถบูรณาการความรู้การศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชวีิต ที่ครอบคลุม

จติวิทยาส าหรับนักการศกึษานอกระบบ 

ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ ประเมินค่าและน าความรูเ้กี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่

เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาการศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชีวิตไปใช้ในการ

จัดการเรยีนรู้สามารถแก้ปัญหาการพัฒนาผูเ้รียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 

(2) มีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมวีิสัยทัศนใ์นการจัดการศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ 

การศกึษาตลอดชีวติ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความไวในการรับรู้ความรูส้ึกของผู้เรียนนอกระบบ ผู้เรยีนผูใ้หญ่ เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมคีวามรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความไวในการวิเคราะหส์รุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการศกึษานอกระบบ การศกึษา

ผูใ้หญ่ การศกึษาตลอดชีวติ 

(2) สามารถสื่อสาร มีดุลยพินจิในการเลือกใช้ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับผูเ้รียนนอกระบบ 

หรอืผูเ้รียนผูใ้หญ่ได้อย่างเหมาะสม 

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรู้ส าหรับผูเ้รียนนอกระบบหรอืผูเ้รียนผูใ้หญ่ที่มรีูปแบบ

หลากหลาย รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่าง

สร้างสรรค์ 

(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรู้ส าหรับผูเ้รียนนอกระบบหรอืผูเ้รียนผูใ้หญ่ที่มรีูปแบบ

หลากหลาย ทั้งที่มคีวามสามารถพิเศษ และที่มคีวามต้องการพเิศษอย่างมนีวัตกรรม 

(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรู้ในวิชาเอกการจัดการศึกษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ 

การศกึษาตลอดชีวติอย่างบูรณาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสาร แลการ 

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ศลิปะและ

การสร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาภาษา                       

081 101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                       
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                       
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                       

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                       

082 101 มนุษยก์ับศิลปะ                       
082 102 มนุษยก์ับการสร้างสรรค์                       
082 103 ปรัชญากับชวีติ                       
082 104 อารยธรรมโลก                       
082 105 อารยธรรมไทย                       

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                       

083 101 มนุษยก์ับสิ่งแวดลอ้ม                       
083 102 จิตวทิยากับมนุษยสัมพันธ์                       
083 103 หลกัการจัดการ                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสาร แลการ 

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ศลิปะและ

การสร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

083 104 กีฬาศกึษา                       
083 105 การเมอืง การปกครองและเศรษฐกิจ

ไทย 
                      

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร ์                       

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ                       

084 102 สิ่งแวดล้อม มลพษิและพลังงาน                       
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 
                      

084 104 คณิตศาสตร์และสถิตใิน

ชวีติประจ าวัน 
                      

084 105 โลกแหง่เทคโนโลยแีละนวัตกรรม                       

วิชาศึกษาทัว่ไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา                       

465 258 การเขียนเพื่อการส่ือสาร                       

466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การ

สื่อสาร แลการ 

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ศลิปะและ

การสร้างสรรค์ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

466 222 ภาษาอังกฤษเพือ่วิชาการ 2                       

467 111 จรยิธรรมวชิาชีพ                       

467 253 ชุมชนศกึษา                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้าน

ความรู ้

ด้าน

ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 

461 101 หลักและระบบการจัดการศกึษา            
461 201 โครงสร้างการบริหารการศึกษา

ไทย 
       

461 202 ระเบียบวธีิปฏิบัตริาชการ           

461 207 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร           

461 301 การนเิทศการศกึษา           

461 304 กฎหมายและระเบียบในการ

บริหารโรงเรียน 
           

461 405 การบริหารกิจกรรมนักเรียน         

461 421 การประกันคุณภาพการศกึษา           

462 104 การมัธยมศกึษา        

462 201 การพัฒนาหลักสูตร        

462 202 วิธีสอนท่ัวไป         
462 204 การสอนโครงงานในโรงเรียน          

462 303 ฝึกปฏบัิตกิารสอนในห้องทดลอง         

463 101 จิตวทิยาเบือ้งต้น        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้าน

ความรู ้

ด้าน

ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 

463 108 จิตวทิยาผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ          
463 116 จิตวทิยาพัฒนาการ          
463 201 จิตวทิยาการศึกษา          
464 111 การศึกษาเบ้ืองต้น          

464 112 การศึกษาไทย          

464 113 การศึกษาเปรียบเทียบ         
464 211 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศกึษา        

464 230 การวัดและประเมินผลการศึกษา          
464 236 การประเมินตามสภาพจรงิ          
464 237 การประเมินคุณภาพการศึกษา         

464 238 การจัดโครงการนันทนาการใน

โรงเรียนและชุมชน 
        

464 240 การประยุกตใ์ชไ้มโครคอมพิวเตอร์

ในการรายงานผลการศึกษา 
         

464 241 ฐานขอ้มูลทางการศกึษา          

464 340 สถิตเิพื่อการวิจัยทางการศึกษา           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้าน

ความรู ้

ด้าน

ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 

464 350 การวิจัยทางการศกึษา           
464 351 การวจิัยเบือ้งต้นทางการศึกษา           
465 251 วาทการส าหรับคร ู           
467 100 วกิฤตและทางรอดในการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 
        

467 216 การศึกษากับสิ่งแวดลอ้ม        

467 261 การพัฒนาวชิาชีพครู           
467 359 อาเซียนศึกษา         

468 101 นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และสื่อสารทางการศกึษา 
      

  
   

468 201สื่อการศึกษา การจัดแหลง่เรียนรู้

และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ 
   

  
  

   

469 100 การศึกษาตลอดชีวิต            
469 150 การศกึษานอกระบบ            
469 151 การจัดสภาพการเรียนรู้ของผู้ใหญ ่            
469 152 การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้าน

ความรู ้

ด้าน

ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 

469 200 แหลง่เรียนรู้ในชุมชนเพื่อ

การศึกษาตลอดชีวิต 
           

469 201 เทคนิคการสอนผู้ใหญ ่            
469 202 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน

การศึกษาตลอดชีวิต 
           

469 203 การวางแผนและพัฒนาโครงการ

การศึกษาตลอดชีวิต 
           

469 204 หลักการบริหารการศึกษาตลอด

ชวีติ 
           

469 205 การประเมินผลการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 
           

469 250 การศกึษาทางเลือก            
469 251 การศึกษาตามอัธยาศัย            

469 252 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อการศึกษา            
469 253 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน            

469 254 กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้าน

ความรู ้

ด้าน

ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 

469 255 เครือข่ายการเรียนรู้และการศกึษา

ทางไกล 
           

469 256 ศัพท์เฉพาะทางการศกึษาตลอด

ชวีติ 
           

469 300 ปรัชญาและแนวคิดทางการศกึษา

ตลอดชีวิต 
           

469 301 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษา

ตลอดชีวิต 
           

469 302 การประเมินโครงการเพื่อ

การศึกษาตลอดชีวิต 
           

469 303 สัมมนาประเด็นทางการศกึษา

ตลอดชีวิต 
           

469 304 การวิจัยในสาขาการศึกษาตลอด

ชวีติ 
           

469 350 การฝึกอบรม            
469 351 การศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

พเิศษ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

ด้าน

ความรู ้

ด้าน

ปัญญา 

ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู ้

1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 

469 352 สัมมนาเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมอืงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละ

สังคม 
           

469 353 การศึกษาตลอดชีวิตเปรียบเทียบ            
469 354 การศึกษากับเศรษฐกิจชุมชน            

469 400 การฝึกปฏบัิติวชิาชีพสาขา

การศึกษาตลอดชีวิต 
           

469 450 การบริหารงานบุคคลและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร 
           

469 451 การศึกษารายบุคคล สาขา

การศึกษาตลอดชีวิต 
           

469 452 การอาชพีและการพัฒนาอาชพี            
470 101 การศึกษาปฐมวัย        

471 101 การประถมศึกษา        
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกั นคุณภาพภายใน

สถาบันอุดมศกึษา โดยมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ดังนี้ ให้นักศึกษาประเมินการสอน

ในระดับรายวิชา ประเมินความสัมพันธ์ของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ มีการตรวจสอบผลการ

ให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่น ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย และวิเคราะห์การกระจาย

ของระดับคะแนนในกลุ่ม 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จัดให้มีการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร ดังนี้ 

(1) การส ารวจภาวการณ์มงีานท าของบัณฑิต 

(2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วง

ระยะเวลาตา่ง ๆ เช่นปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น 

(3) การประเมินจากสถานศกึษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรอืสอบถามระดับความพึงพอใจ

ในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศกึษานั้น ๆ 

(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงข่องความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา

ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้ง

เปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ 

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความ

พร้อมของนักศกึษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา

องค์ความรูข้องนักศึกษา 

(6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและ

วิชาชีพ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 และมี

เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาเพิ่มเติมดังนี ้

(1) สอบผา่นและได้หน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หนว่ยกิต 

(2) มรีะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม ่

(1) มีการปฐมนิเทศให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ และหลักสูตรที่สอน 

(2) จัดให้อาจารย์ใหม่สอนร่วมกับอาจารย์ประจ าวิชาที่สอนอยู่เดิม เพื่อศึกษาเทคนิค และกลยุทธ์ที่

ใช้ในการสอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

(1) จัดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 

(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้

ทันสมัย 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนและการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 

(4) พัฒนาทักษะการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศกึษา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 

(2) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู

งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลา

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ 

(4) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาชีพ 

(5) จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบรหิารหลักสูตร 

บริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ที่คณะฯ แต่งตัง้ และมีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจ าคณะเป็นผู้ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายการปฏิบัติแก่อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรว่มกับ

ผูบ้ริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

หลกัสูตร ดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. หลักสูตรมี

คุณภาพและ

มาตรฐาน ไม่น้อย

กว่าเกณฑท์ี่ สกอ. 

ก าหนด ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี 

1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลรับผดิชอบ 

หลักสูตร 

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2552 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย

บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

4. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม

กิจกรรมทางวิชาการ /มีต าแหน่งทาง

วิชาการและ/หรือเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้าน 

1. ประเมินจากรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจ าคณะและคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

รายงานประเมินผลโดย

คณะกรรมการและโดยบัณฑติ  

2. ประเมินจากจ านวนและรายชื่อ

คณาจารย์ประจ า ประวัติอาจารย์

ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ

พัฒนาอบรม 

3. ประเมินจากจ านวนบุคลากรที่

ได้รับการสนับสนุนการเรยีนรู้ 

2. หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและ

สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาและ

ความตอ้งการ

บุคลากรทาง

การศกึษาตลอด

ชีวติภายใน

ระยะเวลา 3 ปี 

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย 

คณะกรรมการภายในคณะทุก 3 ปี โดย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก

อย่างนอ้ยทุก 5 ปี และโดยบัณฑติทุก 2 

ปี 

2. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา/ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ

หลักสูตร 

3. จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง

กิจกรรมเสริมให้นักศึกษาได้รับความรูท้ี่

ทันสมัยด้วยตนเอง 

1. ประเมินผลโดยคณะ กรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก บัณฑติและ

นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนในหลักสูตร 

2. พิจารณาจากผลการประเมินการ

เรียนการสอน อาจารย์ผูส้อน และ

การสนับสนุนการเรียนรู้ของ

ผูส้นับสนุนการเรียนรู้ 

3. ประเมินจากจ านวนวิชาเรียนที่มี

ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มีแนวทาง

ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ใหม่

ด้วยตนเอง 
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2. การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ

ทรัพยากรการเรียนการสอนให้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน

ช้ันเรยีนและสรา้งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ภาควิชามีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก

หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้าน การพัฒนามนุษย์ การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาตลอดชีวิต การฝึกอบรม 

และด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้ง

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้ 

2.2.1 เอกสารภาษาไทยทางสาขาการศกึษาตลอดชวีิต  

(1) หนังสือและต ารา ประมาณ    466 เล่ม 

(2) วารสารทางวชิาการ    20 เล่ม 

(3) ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์    2 แห่ง 

2.2.2 เอกสารภาษาไทยทางสาขาการศกึษาตลอดชวีิต  

(1) หนังสือและต ารา ประมาณ    270 เล่ม 

(2) วารสารทางวชิาการ    10 เล่ม 

(3) ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์    8 แห่ง 

2.2.3 อุปกรณ์ที่ใชใ้นการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง 

(2) เครื่องฉายทึบแสงและอุปกรณ์ตอ่พ่วง 

(3) ระบบ Internet แบบไร้สาย 

(4) เครื่องฉายภาพ LCD พร้อมอุปกรณ์ตอ่พ่วง 

(5) เครื่องเล่น DVD เครื่องเสียง และอุปกรณ์ขยายเสียง  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

(1) มคีณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 

(2) ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการ 

(3) คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อตา่ง ๆ  

(4) ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง 

(5) ตดิตามความตอ้งการและการใชท้รัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะร่วมกัน

ประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใช้ทรัพยากรของอาจารย์และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1.หอ้งเรียนและห้องปฏิบัติการ 

เพียงพอต่อความต้องการ ของ

อาจารย์และนักศึกษา 

จัดหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบัติการตา่ง ๆ ให้

เพียงพอและมปีระสิทธิภาพ 

ผลส ารวจความพึง

พอใจของอาจารย์และ

นักศึกษาเกี่ยวกับ

หอ้งเรียนและ

หอ้งปฏิบัติการ 

2. หนังสอื ต ารา และวารสาร 

มีเพียงพอตอ่ความตอ้งการ

ของอาจารย์และนักศกึษา 

จัดหาหนังสอื ต ารา และวารสารทั้งจาก

งบประมาณประจ าปีสนับสนุนจากรัฐฯ 

และเงินรายได้ของคณะตลอดจน

ประสานงานกับทางห้องสมุดกลางของ

มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหนังสือ ต ารา และ

วารสาร ที่ต้องการให้จัดหาเพิ่มเติม 

ผลส ารวจความพึง

พอใจของอาจารย์และ

นักศึกษาเกี่ยวกับ

หนังสือ ต ารา และ

วารสาร 

3. มช่ีองทางการเรียนรู้ที่ 

เพียงพอเพื่อสนับสนุนทั้ง 

การศกึษาในห้องเรียน นอก 

หอ้งเรียน และเพื่อการเรียนรู้ 

ด้วยตนเองอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

จัดให้มเีครือข่ายและศูนย์เรียนรู้ที่นักศึกษา

สามารถศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมได้ด้วย

ตนเองด้วยจ านวนและประสิทธิภาพที่

เหมาะสมเพียงพอ 

ผลส ารวจความพึง

พอใจของนักศึกษา

เกี่ยวกับการให้บริการ

ทรัพยากรเพื่อการ

เรียนรู้ 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ไปในสาขาทางการศึกษาและการพัฒนา หรอืสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนตอ้งประชุมร่วมกัน ดังนี้ 

(1) วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศกึษา  

(2) ให้ความเห็นชอบการประเมนิผลทุกรายวิชา  

(3) เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

(4) ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

คณะก าหนดนโยบายการเชญิอาจารย์พิเศษ ดังนี้ 

(1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือมีความ

เชี่ยวชาญพิเศษ 

(2) จ านวนอาจารย์พิเศษไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจ าในหลักสูตร 

(3) ให้มกีารประเมนิการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศกึษา/ทุกครั้งที่มกีารสอน 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของ

มหาวิทยาลัย โดยใหส้อดคล้องกับภาระงานที่รับผดิชอบ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

(1) จัดงบประมาณสนับสนุนการท างานวิจัยสถาบันและงานวจิัยเพื่อพัฒนาหนว่ยงาน 

(2) น าผลการวิจัยสถาบันและวเิคราะหค์วามตอ้งการของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากร ให้

สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงาน โดยจัดท าเป็นแผนประจ าปี เพื่อให้คณะสนับสนุนงบประมาณ 

(3) จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผดิชอบ เพื่อสามารถให้บริการ

ด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศกึษา 

(1) คณะแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน พร้อมก าหนดบทบาทหนา้ที่ 

(2) อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา พร้อมจัดท าตารางการท างานติดไว้

หนา้หอ้งท างาน ในเว็บไซต์ของคณะ และเครือขา่ยสังคมออนไลน์ของภาควิชา 

(3) จัดใหม้ีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เพื่อให้ค าแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

(4) จัดให้มีหน่วยงานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการให้ค าแนะน า

ปรึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถใช้ชีวติในมหาวิทยาลัยอย่างมคีวามสุข 

(5) จัดประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอ้มในการเรียน และการใชชี้วติในมหาวิทยาลัย 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศกึษา 

กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นค าร้องขอดู

กระดาษ ค าตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมนิของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

(1) ส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาการศกึษาตลอดชีวติ 

(2) ส ารวจอัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศกึษา 

(3) ส ารวจอัตราการได้งานท าตรงสาขาวิชาในระยะเวลา 1 ปี  

(4) ส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน ปี 

2555 

ปี 

2556 

ป ี

2557 

ป ี

2558 

ป ี

2559 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3 ) มี รายละเอี ยดของรายวิชา และรายละเอี ยดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

 

 

X X X X X 
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ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน ปี 

2555 

ปี 

2556 

ป ี

2557 

ป ี

2558 

ป ี

2559 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /

หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

 X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ต่อปี 

 X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับที่ตอ้งมผีลการด าเนินการ (ข้อที่ 1-5) (ตัว) 

ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งช้ี (ตัว) ในแตล่ะปี 7 10 10 11 12 

เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผา่นเกณฑป์ระเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล

ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ

และตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 

ปี

การศึกษา 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิฯ 

2555 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีบ้ังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีร้วม 7 ตัว 

2555 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีบ้ังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีร้วม 10 ตัว 

2556 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีบ้ังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีร้วม 10 ตัว 

2557 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีบ้ังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีร้วม 11 ตัว 

2559 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีบ้ังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีร้วม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก

นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

1.1.2 จัดให้มกีารประเมนิการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศกึษา 

1.1.3 ประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา

ผา่นเครือขา่ยอินเตอรเ์น็ต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

1.2.2 ผลการประเมินมีการจัดส่งให้อาจารย์ผูเ้สนอและประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 

1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อ

น ามาวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและ

สถานการณข์องคณะ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศกึษาและบัณฑิต 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษา

ปัจจุบันและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

(2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมนิอย่างเป็นระบบ 

(3) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกช้ันปี และ

จากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรอืจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล

ย้อนกลับของผู้เรยีน ผูส้ าเร็จการศกึษา ผูใ้ช้บัณฑิตประกอบการประเมนิ 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่น ๆ  

(1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชา โดยแบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ 

(2) ตดิตามจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างนอ้ย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 คน ที่

ได้รับการแตง่ตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑก์ารประเมินดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อตาม

ตัวบ่งชีบ้ังคับข้อที่ 1 – 5 

มีการด าเนินการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของตัวบ่งช้ีรวมที่ก าหนด

ในแต่ละปี 

มีการด าเนินการครบทุกข้อตาม

ตัวบ่งชีร้วมที่ก าหนดในแต่ละปี 

ทั้งนีม้หาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศกึษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ป ีและมีการประเมินเพื่อพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงรายวิชา  

อาจารย์ผู้สอนประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยน าข้อมูลจากการประเมิน

ของนักศกึษาหลังจากการเรียนการสอนในวิชานั้นสิ้นสุดมาประกอบ เพื่อน าผลมาปรับปรุงกลยุทธ์การ

เรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป ในกรณีที่พบปัญหา

ของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที  ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มี

ผลกระทบโครงสรา้งของหลักสูตร 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ

หลักสูตรจะท าทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่

จ าเป็นในการปรับปรุง 

(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

(3) เชญิผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

(4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 

(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาบัณฑติ พ.ศ. 2551 

(ข) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

(ค) รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม ่(ระบุ กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ภาคผนวก (ก) 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร 

ว่าด้วยการศกึษารับปริญญาบัณฑิต 

พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก (ข) 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติ ผลงานวิชาการ และประสบการณ์สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. อาจารย์ ดร.ภัทรพล มหาขันธ์  



มคอ. 2 

 - 101 - 

คุณวุฒกิารศึกษา 

- ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(2542) 

- ศษ.ม. (การอุดมศกึษา ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2539) 

- ศษ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) 

- ศษ.บ. (บริหารการศกึษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530) 

- ค.บ. การศกึษาอรูปนัย (สังคมศกึษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519) 

ผลงานวิชาการ 

ดร.ภัทรพล มหาขันธ์. (2555). การศึกษาคุณภาพชีวิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศลิปากร. 

ดร.ภัทรพล มหาขันธ์และคณะ. (2555). การประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

การศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม: คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ดร.ภัทรพล มหาขันธ์, ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์. (2555). การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ประสบการณ์สอน 

- การศกึษานอกระบบ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- การศกึษาตามอัธยาศัย คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- การศกึษาทางไกล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- อาชีพและการพัฒนาอาชีพ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- การวางแผนและพัฒนาโครงการการศกึษาตลอดชวีิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศลิปากร 

- ปรัขญาและแนวคิดทางการศึกษาตลอดชวีิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2. อาจารย์จติตรา มาคะผล 

คุณวุฒกิารศึกษา 

- ศษ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 

- วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525) 

ผลงานวิชาการ 

จติตรา มาคะผล. (2554). การพัฒนาพิพิธภัณฑท์้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศกึษาเชิงสรา้งสรรค์ 

จปิาถะภัณฑส์ถานบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี. นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

จติตรา มาคะผล, คีรบีูน จงวุฒิเวศย์. (2556). การศกึษาสภาพและแนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนรูข้อง กศน.ต าบลในภาคตะวันตก. นครปฐม: คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

จติตรา มาคะผล, พรรณภัทร ปลั่งศรีเจรญิสุข, ผศ.ดร.คีรบีูน จงวุฒิเวศย์. (2556). การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรูต้ลอดชีวิตแบบมีสว่นร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพธิภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์. นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

จติตรา มาคะผล, พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข, ผศ.ดร.คีรบีูน จงวุฒิเวศย์. (2556). แนว

ทางการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวติด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดย

ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. 

ประสบการณ์สอน 

- การศกึษาตลอดชีวติ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- กิจกรรมการศกึษานอกระบบ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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3. อาจารย์พรรณภัทร ปลั่งศรีเจรญิสุข 

คุณวุฒกิารศึกษา 

- ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) 

- สส.บ. (สังคมสงเคราะหศ์าสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543) 

ผลงานวิชาการ 

พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข. (2555). แนวทางพัฒนาเครอืข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. Electronic Jounal of Open and Distance Innovative 

Learning (e-JODIL). 

พรรณภัทร ปลั่งศรเีจริญสุข, จติตรา มาคะผล, ผศ.ดร.คีรบีูน จงวุฒิเวศย์. (2556). การพัฒนา

รูปแบบการเรียนรูต้ลอดชีวิตแบบมีสว่นร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพธิภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์. นครปฐม: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

พรรณภัทร ปลั่งศรเีจริญสุข, จติตรา มาคะผล, ผศ.ดร.คีรบีูน จงวุฒิเวศย์. (2556). แนว

ทางการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวติด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดย

ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. 

ประสบการณ์สอน 

- กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- เครือข่ายการเรียนรู้ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 

- ชุมชนศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- กิจกรรมการศกึษานอกระบบโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- การวางแผนและพัฒนาโครงการการศกึษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศลิปากร 

- แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศกึษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 

- เทคนิคการสอนผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4. ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ 

คุณวุฒกิารศึกษา 

- ค.ด. (การศกึษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

- ศษ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2522) 

- กศ.บ. (มัธยมศกึษา) วทิยาลัยการศกึษาประสานมติร (2514) 

ผลงานวิชาการ 

ยิ่ง กีรติบูรณะ. (2522). ภาวะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดการศกึษานอกโรงเรียนที่มีต่อการ

พัฒนาชุมชนในจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: ภาควิชาการศกึษาผูใ้หญ่และการศึกษา

ต่อเนื่อง คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ยิ่ง กีรติบูรณะ. (2535). สรุปผลผการส ารวจสภาพการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการและ

แผนปฏิบัติการของศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนจังหวัด ในเขตภาคกลาง. ศูนย์

การศกึษานอกโรงเรียนภาคกลาง กรมการศกึษานอกโรงเรยีน กระทรวงศึกษาธิการ. 

ยิ่ง กีรติบูรณะ. (2537). การปรับโครงสรา้งและระบบการบริหารโครงการของศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรยีนจังหวัด ในเขตภาคกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานให้สูงขึน้. 

ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนภาคกลาง กรมการศกึษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ. 

ยิ่ง กีรติบูรณะ. (2544). ผลของการใช้แนวคิดการท างานแบบร่วมมือในการด าเนินงาน

การศกึษานอกโรงเรยีน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรยีน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

ยิ่ง กีรติบูรณะ. (2554). วัฒนธรรมองค์กร: การมีสว่นร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงาน

คู่ขนานกับผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึง

ประสงค์แค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม. มหาสารคาม: คณะ

วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ประสบการณ์สอน 

- วิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- วิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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5. อาจารย์จเร พวงแก้ว 

คุณวุฒกิารศึกษา 

- ศ.ม. (การศกึษาผูใ้หญ่และการศกึษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

- ศษ.บ. (การศกึษาผูใ้หญ่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2524) 

ผลงานวิชาการ 

จเร พวงแก้ว. (2537). เทคนิคการพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทย. ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื. 

จเร พวงแก้ว. (2539). สภาพและความตอ้งการพบกลุ่มของนักศึกษาการศกึษานอกโรงเรยีน 

สายสามัญ ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ วิธีเรียนทางไกลในเขตภาคกลาง. ศูนย์

การศกึษา 

นอกโรงเรยีนจังหวัดนครปฐม. 

จเร พวงแก้ว. (2543). การศกึษาสภาพการจัดการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียมในจังหวัด

นครปฐม. ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนจังหวัดนครปฐม. 

จเร พวงแก้วและคณะ. (2544). คู่มอืวิทยากรกระบวนการจัดการศกึษา เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน. ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีนจังหวัดนครปฐม. 

จเร พวงแก้วและคณะ. (2544). รายงานการตดิตามผลผู้ผา่นการอบรมวิทยากรกระบวนการ 

จัดการศึกษา เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ศนจ.นครปฐม. ศูนย์การศึกษา 

นอกโรงเรยีนจังหวัดนครปฐม. 

จเร พวงแก้วและคณะ. (2545). ชุดฝกึอบรมช่างเทคนิคอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในเขต
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