
ตารางเทียบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ทีน่ ามาใช้ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ กลุม่ 1. ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า 

ชุดวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคต้น / ปลาย ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 ชุดวิชา 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
10141 วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  
10151 ไทยศึกษา 
เลือก 1 ชุดวิชา  
10131 สังคมมนุษย ์     
10152 ไทยกับสังคมโลก      

เลือก 1 ชุดวิชา  
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย ์  
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน     

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
10141 วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 
 
 
 
 
10103 ทักษะชีวิต 
10121 อารยธรรมมนุษย์    

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
(หมายเหตุ หาก นศ.ลงทะเบียนและสอบผ่านชุดวิชา  10131 สังคม
มนุษย์  หรือ 10152 ไทยกับสังคมโลก หรือ 10164 สังคมและ
วัฒนธรรมอาเซยีน สามารถใช้เทียบแทนชุดวิชา 10161 ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร ได้)         

หมวดวิชาแกน 5 ชุดวิชา  หมวดวิชาแกน 11 ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  20201 พัฒนศึกษา  
20302  สถิติ  วิจัย  และประเมินผลการศึกษา  20202 วิทยาการการสอน  
20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  20203  การศึกษากับชีวิตและชุมชน  
20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
20305 วิทยาการการเรียนการสอน 20302  สถิติ  วิจัย  และประเมินผลการศึกษา  
 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  
 20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  
 20307  การพัฒนาหลักสูตร  
 20308  การบรหิารจดัการเรียนการสอน  
 23304  โรงเรียนกับชุมชน  
 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  6 ชุดวิชา 
26301  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 26301  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 
26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 
26405 การศึกษาทางไกล 26405 การศึกษาทางไกล 
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ      
26408   การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับเยาวชนและแรงงานเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้  
26409 การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  
26410 การศึกษาตลอดชีวิตส าหรบัสตรีและผู้สูงอาย ุ   
26411 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน  
หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา 



 
 
 

ตารางเทียบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ที่น ามาใช้ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ 

กลุ่ม 2. ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคต้น / ปลาย ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10141 วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
10151 ไทยศึกษา 

10151 ไทยศึกษา 
 

หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
20302  สถิติ  วิจัย  และประเมินผลการศึกษา 20302  สถิติ  วิจัย  และประเมินผลการศึกษา 
20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ 
20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์ 20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์
 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  6 ชุดวิชา 
26301  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 26301  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 
26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 
26405 การศึกษาทางไกล 26405 การศึกษาทางไกล 
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ  

หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา 



 
 
 

ตารางเทียบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ที่น ามาใช้ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ 

กลุ่ม 3. ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม  
เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคต้น / ปลาย ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา 
10121 อารยธรรมมนุษย ์
10131 สังคมมนุษย ์
10151 ไทยศึกษา 

10151 ไทยศึกษา 
 

หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา  หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
20302  สถิติ  วิจัย  และประเมินผลการศึกษา  20302  สถิติ  วิจัย  และประเมินผลการศึกษา  
20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  
20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  
 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  6 ชุดวิชา 
26301  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 26301  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 
26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 
26405 การศึกษาทางไกล 26405 การศึกษาทางไกล 
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ    
หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา 



 
 
 

ตารางเทียบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ที่น ามาใช้ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ  

กลุ่ม 4. ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคต้น / ปลาย ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา 
10151 ไทยศกึษา 10151 ไทยศึกษา 

 

หมวดวิชาแกน 3 ชุดวิชา  หมวดวิชาชีพ 4 ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
20302  สถิติ  วิจัย  และประเมินผลการศึกษา  20302  สถิติ  วิจัย  และประเมินผลการศึกษา  
20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  
 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  6 ชุดวิชา 
26301  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 26301  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 
26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 
26405 การศึกษาทางไกล 26405 การศึกษาทางไกล 
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ    
หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา 



 
 

ตารางเทียบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ที่น ามาใช้ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ  

กลุ่ม 5. ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนๆ 
 

 

 

ชุดวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคต้น / ปลาย ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา 
10151 ไทยศึกษา 10151 ไทยศึกษา 

 

หมวดวิชาแกน 4 ชุดวิชา  หมวดวิชาชีพ 5 ชุดวิชา 
20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
20302  สถิติ  วิจัย  และประเมินผลการศึกษา  20302  สถิติ  วิจัย  และประเมินผลการศึกษา  
20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  20303  จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้  
20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  20304  พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์  
 26407   ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 7 ชุดวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  6 ชุดวิชา 
26301  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 26301  การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 
26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 26302  การจัดการการศึกษานอกระบบ 
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 
26405 การศึกษาทางไกล 26405 การศึกษาทางไกล 
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ    
หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี  1 ชุดวิชา 


