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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และการพัฒนาการทางวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยทีีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่ายกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสมัพันธ ์และการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน ์ซึง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมีความรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะห์ถงึสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ีต่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ในโลก 

20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันวตักรรมและขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจขอบข่ายดา้นสือ่สารการศกึษา รวมถึงประเภทของสือ่การศกึษาใน

รูปแบบตา่งๆ ทีน่ ามาใชใ้นการเรยีน 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคัญของการน าเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษามาใชใ้นการจัดระบบทาง

การศกึษาในระบบโรงเรยีนนอกระบบโรงเรยีน และอธัยาศยั ตลอดจนการจัดการศกึษาทีบ่า้นและชมุชน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา ทีเ่ป็นขอบขา่ยทางเทคโนโลยกีารศกึษาเกีย่วขอ้งกับ

การจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา พฤติกรรม วิธีการ และสื่อสารการศึกษาซึ่งส่งผลต่อการจัด

สภาพแวดลอ้ม การจัดการ และการประเมินทางการศึกษา การสื่อสารทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับสือ่  

สือ่ทางการศกึษาครอบคลมุ สือ่ส ิง่พมิพเ์พือ่การศกึษา สือ่โสตทัศน์เพือ่การศกึษา สือ่เสยีงเพือ่การศกึษา สือ่ภาพ

เพื่อการศกึษา สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละสือ่สังคมเพื่อการศกึษา ยังมสีือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าเสนอในรูปแบบสือ่จัด

แสดงและสือ่สามมติเิพื่อการศกึษา สือ่วธิกีาร และศูนยก์ารเรียนรู ้เทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศกึษาส่งผลกับ

ระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอัธยาศัย การจัดการศกึษาทีบ่า้น และในชมุชน เพือ่น าความรูค้วาม

เขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

20302 สถติ ิวจิยั และการประเมนิผลการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics, Research and Evaluation in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นหลกัการทางสถติ ิวจัิย และประเมนิการศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการออกแบบ และด าเนนิงานวจัิยและประเมนิการศกึษา 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชส้ถติไิดถ้กูตอ้งและเหมาะสมในการวจัิยและประเมนิการศกึษา 

 4. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการการวจัิยและการประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานในการวจิัย การด าเนนิงานวจิัย การออกแบบวจิัย การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนใน

ระบบและนอกระบบ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา การประเมนิผลในชัน้เรียน บรูณาการการ

วจิัย การวัดและประเมนิเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบ เครื่องมอืและการสรา้งเครื่องมอืเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการวจิัย การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นพุทธพิสิยั การสรา้งและพัฒนาเครือ่งมอืวัดดา้นเจต

พสิัย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดดา้นทักษะพิสัย การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจัิยและประเมนิการศกึษา 

สถติพิื้นฐานเพื่อการวจัิยและประเมนิการศกึษา การเตรียมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถติพิื้นฐานการ

น าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การสรุปและอภปิรายผล การเขยีนรายงานวจิัยและประเมนิ การน าเสนอผลงานการ

วจัิยและการใชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology and Learning Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและ

จัดการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับรูปแบบการเรยีนรูแ้ละการสอน

ทัง้ในระบบและนอกระบบ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและจัดการเรยีนการสอนทัง้ในระบบและ

นอกระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และทฤษฎ ีจติวทิยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผูใ้หญ่ จติวทิยาการศกึษากลุ่ม

ปัญญานยิม กลุม่มนุษยนยิม และกลุม่พฤตกิรรมนยิม จติวทิยาเพือ่การแนะแนว จติวทิยาการปรกึษากลุม่ทฤษฎีที่

เนน้ความคดิและเหตุผล กลุ่มทฤษฎีที่เนน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุ่มทฤษฎีที่เนน้พฤติกรรม จิตวิทยา

บคุลกิภาพ จติวทิยาสงัคม จติวทิยาชมุชน จติวทิยาการเรียนรูก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

และการน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนรู ้ศาสตรแ์ละศลิป์ในการจัด

การศกึษาในระบบและนอกระบบ ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 

26301 การเรยีนรูต้ลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 Lifelong Learning and Non-formal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักและปรัชญาเกีย่วกับการเรียนรูต้ลอดชวีติ องคป์ระกอบ

ของการเรยีนรูต้ลอดชวีติและความสมัพันธข์องการเรยีนรูต้ลอดชวีติกบัการพัฒนาบคุคลและสงัคม 

2. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการศกึษาไทย สภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวโนม้ในอนาคต 

 3. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ ววิัฒนาการและความส าคัญของการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยกับการพัฒนาประเทศดา้นตา่ง ๆ สภาพปัจจุบัน และปัญหาในการจัด

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยใน

เมอืงและชนบท การศกึษานอกระบบเปรยีบเทยีบและแนวโนม้ของการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยัในอนาคต 

 4. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโนม้ของการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และสามารถเสนอแนวทางในการพัฒนาการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศัยเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ื้นฐานการเรียนรูต้ลอดชวีติ ความสัมพันธ์ระหว่างการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยกับการศกึษาตลอดชวีติ ปรัชญาการศกึษา ปรัชญาการศกึษานอกระบบ และปรัชญาและหลัก

การศกึษาตามอัธยาศัย ววิฒันาการการศกึษาตลอดชวีติของไทย กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาตลอด

ชวีติไทย กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาตลอดชวีติในต่างประเทศ หลักการจัดและการเรียนรูใ้น

การศกึษานอกระบบ กจิกรรมการศกึษานอกระบบของไทย กจิกรรมการศกึษาตามอัธยาศัย กจิกรรมการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ แนวทางการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบเพื่อสง่เสมิการศกึษา

ตลอดชวีติ แนวทางการจัดกจิกรรมการศกึษาตามอัธยาศัยเพื่อสง่เสมิการศกึษาตลอดชวีติ แนวโนม้การศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

26302 การจดัการศกึษานอกระบบเพือ่การเรยีนรูใ้นชุมชน (6 หนว่ยกติ) 

 Non-formal Education Management for Learning in Community 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผน การจัดท าโครงการใหส้อดคลอ้งกับสภาพความรู ้

ของชมุชนและค านงึถงึการมสีว่นร่วมรับผดิชอบของชมุชน 
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2. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะเฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการจัดท าแผนและโครงการการศกึษานอกระบบและ 

การศกึษาตามอัธยาศัยในชมุชน โดยประยุกตค์วามรู ้การสบืคน้ รวบรวมสารสนเทศ ศกึษาวเิคราะหแ์ละ

สรุปประเด็นตา่งๆ เพือ่ใชใ้นการแกปั้ญหาและพัฒนาชมุชนไดเ้หมาะสมกับสถานการณ์ 

 3. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการและบรหิารงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย ในชมุชน การบรหิารบุคลากร ธุรการ การเงนิ วัสดุและอาคารสถานที ่โดยยดึหลักการเป็น

ผูน้ าและผูร้่วมทมีท างานทีด่ ีมคีวามรับผดิชอบ เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ 

 4. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาหลักสตูรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

ในชมุชน การนเิทศ การตดิตามผล การประเมนิผล การวจัิย การประสานงาน และการประชาสมัพันธ์

งานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย บนพื้นฐานของการวเิคราะห์ปัญหา ศกึษา

คน้ควา้และแกไ้ขปัญหาโดยเลอืกและประยกุตเ์ทคนคิวธิทีางสถติแิละคณติศาสตรไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักและแนวคดิในการวางแผนจัดการศกึษาทีส่มัพันธก์ับพื้นฐานของมนุษยแ์ละความตอ้งการของชมุชน

ลักษณะเฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย กระบวนการจัดท าแผนและโครงการ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในชมุชน บทบาทของรัฐทีเ่กีย่วกับการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย ระบบบรหิารราชการแผ่นดนิ การศกึษาสภาพความตอ้งการของชมุชนเพื่อวางแผนการจัดท าโครงการ

การศกึษานอกระบบ การบรหิารโครงการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การบรหิารบคุลากรการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การบรหิารธรุการ การเงนิ วสัด ุและอาคารสถานที ่การพัฒนาหลักสตูรการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การนิเทศงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การตดิตามผล การ

ประเมนิผลการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย การกระจายอ านาจการบรหิารงานนอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย การประสานงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การจัดแหล่งบรกิารข่าวสาร

ขอ้มูลและค าแนะน าปรกึษาทางดา้นการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การประชาสมัพันธง์านการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การประกนัคณุภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

26403 แหลง่วทิยาการชุมชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Community Resources for Lifelong Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน 

2. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหแ์ละส ารวจแหล่งวทิยาการในชมุชนการวางแผน และ

พัฒนาแหลง่วทิยาการในชมุชน การบรหิารและการประสานงานเพื่อใชป้ระโยชน์จากแหลง่วทิยาการใน

ชมุชนเพือ่การจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยค านงึถงึการมสีว่นร่วมรับผดิชอบของชมุชน 

 3. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการจัดและการใชป้ระโยชน์จากแหลง่วทิยาการชมุชนประเภทตา่งๆ 

เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติใหเ้หมาะสมกับชมุชน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แหลง่วทิยาการชมุชนในสงัคมแห่งการเรยีนรูเ้พือ่การศกึษาตลอดชวีติ การศกึษา การส ารวจและวเิคราะห์

แหลง่วทิยาการในชมุชน การบรหิารจัดการแหลง่วทิยาการในชมุชน เครอืขา่ยชมุชนกับการจัดการแหลง่วทิยากรชมุชน 

ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีพื้นบา้นกับการศึกษาตลอดชีวติ แหล่งวทิยาการชุมชนกับการศึกษาตลอดชีวิต 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ พพิธิภัณฑ ์หอศลิป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีศนูยก์ารกฬีาและนันทนาการ อทุยานการศกึษากับการศกึษาตลอดชวีติ สถานประกอบการกับการศกึษา

ตลอดชวีติ ทรัพยากรธรรมชาตกิับการศกึษาตลอดชวีติ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวโนม้ของแหลง่เรยีนรูก้ับการศกึษา

ตลอดชวีติ 

26404 หลกัการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Principles and Training Techniques 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาการในวัยต่างๆ จติวทิยาการเรียนรูธ้รรมชาตแิละ

ความตอ้งการ วธิกีารเรยีนการสอน ตลอดจนการสรา้งแรงจูงใจส าหรับกลุม่เป้าหมายทางการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการเรียนการสอน สง่เสรมิการรักการอ่าน การฝึกอบรมวชิาชพี 

การจัดกลุม่สนใจแกก่ลุม่เป้าหมายทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

 3. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดฝึกอบรมในองคก์รตา่งๆ 

 4. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการเป็นวิทยากรการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ส าหรับทุก

กลุม่เป้าหมาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พัฒนาการในวัยต่างๆ ของผูก้ลุ่มเป้าหมายทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และ

กระบวนการส่งเสริมการเรียนรูจ้ ิตวทิยาการเรียนรู ้การเรียนการสอนส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย การสรา้งแรงจูงใจ 

พฤตกิรรมการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ธรรมชาตแิละความตอ้งการในการ

เรยีนรูร้วมทัง้ปัญหาเฉพาะของกลุม่เป้าหมายทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย ความตอ้งการบรกิาร

ข่าวสารขอ้มูลและค าแนะน าบรกิารของกลุ่มเป้าหมายทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การสอน

อา่น-เขยีนส าหรับกลุม่เป้าหมายต่างๆทีพ่ลาดโอกาสทางการศกึษา การเป็นวทิยากรฝึกอบรมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

การฝึกวชิาชพีระยะสัน้ระยะยาว การจัดกลุม่สนใจ การประชมุกลุม่ย่อย การจัดประชมุสมัมนา กระบวนการกลุม่สมัพันธ ์

การจัดท าโครงการฝึกอบรม หลักการพูดตอ่ทีป่ระชมุและชมุชน การประเมนิทางการศกึษานอกระบบและการวจัิยเพื่อ

การพัฒนาการเรยีนการสอนการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

26405 การเรยีนรูท้างไกล (6 หนว่ยกติ) 

 Distance Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ ระบบ และโครงสรา้งของการเรยีนรูท้างไกล 

ววิฒันาการการเรยีนรูท้างไกล และความส าคญัของการเรยีนรูท้างไกล 

2. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ การวางแผนการจัดการเรียนรูท้างไกล สือ่กับการเรียนรูท้างไกล 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน บรกิารสนับสนุนการเรียนการสอนและการวัดประเมนิผลในระบบการ

เรยีนรูท้างไกล 

 



8 

 

 

 3. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการวางแผน การจัดระบบ การจัดองคก์ร และการพัฒนากระบวนการ

เรยีนรูท้างไกลโดยใชส้ือ่ประเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการเรียนรูท้างไกล โครงสรา้งระบบการเรียนรูท้างไกล และรูปแบบการเรียนรูท้างไกล  

การบรหิารและการจัดการการเรยีนรูท้างไกล การพัฒนาหลกัสตูรและโปรแกรมการเรยีนรูท้างไกล สือ่ในระบบการเรียนรู ้

ทางไกล สือ่ร่วมสมัยกับการเรียนรูท้างไกล แหล่งทรัพยากรการศกึษาแบบเปิดกับการเรียนรูท้างไกล ทักษะและ

พฤตกิรรมการเรยีนรูท้างไกล การออกแบบและการพัฒนาการเรยีนทางไกลแบบออนไลน ์ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กับการเรยีนรูท้างไกล บรกิารสนับสนุนการเรียนรูท้างไกล การตดิตาม ประเมนิและประกันคุณภาพการเรียนรูท้างไกล 

การวจัิยการเรยีนรูท้างไกล การจัดการเรยีนรูท้างไกล ของตา่งประเทศ แนวโนม้การเรยีนรูท้างไกลสูก่ารศกึษาภควนัตภาพ 

26406 การพฒันาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Learning Media for Lifelong Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวคดิ หลักการ ความหมาย ประเภทของสือ่การเรยีนรูเ้พื่อ

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

2. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวทางการใชส้ือ่การเรียนรูก้ับกจิกรรมการศกึษานอกระบบ

ประเภทการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การใชส้ือ่การเรยีนรูก้ับกจิกรรมการศกึษานอกระบบประเภททักษะและการ

พัฒนาอาชพี การใชส้ือ่การเรียนรูก้ับกจิกรรมการศกึษานอกระบบประเภทการพัฒนาคุณภาพชวีติและ 

การใชส้ือ่การเรยีนรูก้ับกจิกรรม การศกึษาตามอัธยาศยัเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 3. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดระบบ การออกแบบ การผลติ การประยุกต์ใช ้และการ

ประเมนิผลเกี่ยวกับสือ่การเรียนรูใ้นการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

ประเภทตา่งๆ เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานเกีย่วกับสือ่การเรียนรูเ้พื่อการเรียนรูต้ลอดชวีติ ววิัฒนาการของสือ่ ประเภทของสือ่ การ

จัดระบบสือ่ การจัดการและการประสานงานการใชส้ือ่ การออกแบบ การผลติ การใชส้ือ่และการประเมนิสือ่การเรยีนรูเ้พือ่การ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ สภาพปัจจบุนั ปัญหา ความตอ้งการและแนวโนม้ของสือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

26407 ประสบการณว์ชิาชพีการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Lifelong Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถดา้นการจัดและเทคนิคการปฏบิัตงิาน การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารโครงการ การจัดการ และการรูจั้กแกปั้ญหาและตัดสนิใจอย่าง

มรีะบบและแบบแผน 

 3. เพือ่สง่เสรมิการน าหลักการและวธิกีารของมนุษยสมัพันธ ์และกลุม่สมัพันธ ์ตลอดจนความสมัพันธก์ับ

ชมุชนไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิตังิาน 

 4. เพือ่พัฒนาเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีศกึษาศาสตร ์และการพัฒนาชมุชน 

 5. เพือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีุณธรรมและส านึกในจรรยาวชิาชพี และสง่เสรมิความเป็นผูน้ าทางการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประยุกตห์ลักการและทฤษฎกีารศกึษาทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู ้

ตลอดชวีติมาสูภ่าคปฏบิัตโิดยการจัดการศกึษาแบบเขม้และฝึกปฏบิัตกิารในหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่พัฒนา

ประสทิธภิาพของบุคลากรในดา้นการวางแผนกจิกรรมเพื่อการเรียนรูต้ลอดชวีติใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ

กลุม่เป้าหมาย เทคนคิและกระบวนการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยประเภทต่างๆ เพื่อ

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ สามารถในการผลติและใชส้ือ่ นวตักรรมและเทคโนโลย ีการประสานงานกับหน่วยงานและองคก์ร 

การพัฒนาและการใชแ้หลง่วทิยาการชมุชน การใหค้วามรูแ้ละการอบรมกลุม่เป้าหมายในรูปแบบตา่ง ๆ กรณีศกึษาและ

สถานการณ์จ าลอง กจิกรรมกลุ่มสัมพันธเ์พื่อพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมและการเป็นผูน้ าทีม่คีวามส านึกในการท างาน

เพือ่ชมุชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

Last updated: 19–June-2020 

 


