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ค าน า 
 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชื่อว่า การศกึษาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 

ตลอดชวีติ และการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็นหัวใจของการจัดการศกึษา ปัจจบุันสงัคมก าลังพัฒนา       

ไปอย่างรวดเร็วทัง้ในดา้นวชิาการและเทคโนโลย ีครู บคุลากรทางการศกึษาและผูท้ีส่นใจทั่วไป จงึตอ้งปรับตัวใหท้ันตอ่

การเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ วธิหีนึง่ซึง่อาจท าไดไ้มย่ากนักก็คอื การศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองอยูต่ลอดเวลา 

หลกัสตูรการศกึษา สาขาวชิาศกึษาศาสตรน์ี้มุ่งเพิม่พูนความรูค้วามสามารถแกค่รู บคุลากรทางการศกึษา

และผูท้ีส่นใจ ใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน โดยใหม้โีอกาสมากทีส่ดุทีจ่ะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบการศกึษาทางไกล

โดยหวังเป็นอย่างยิง่วา่ การเขา้ศกึษาในหลักสตูรระดับปรญิญาตรแีละระดับประกาศนียบัตรของสาขาวชิาศกึษาศาสตร์

จะชว่ยใหนั้กศกึษาพัฒนางาน และเป็นก าลังส าคญัในการจัดการศกึษาเพือ่สนองความตอ้งการของทัง้ผูเ้รยีนและสงัคม 

 

                                                                         

               (รองศาสตราจารย ์ดร.นรินาท  แสนสา) 

               ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศกึษาศาสตร ์
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ความรูเ้ก ีย่วกบัสาขาวชิาศกึษาศาสตร ์
 

1. หลกัการและเหตผุล 

 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชในฐานะที่เป็นมหาวทิยาลัยในระบบเปิด ยดึหลักการศกึษาตลอดชพี  

มุง่พัฒนาคณุภาพของประชาชนทั่วไป เพิม่พูนวทิยฐานะแกผู่ป้ระกอบอาชพีและขยายโอกาสทางการศกึษาส าหรับ

ผูส้ าเร็จมัธยมศกึษา เพื่อสนองความตอ้งการของบุคคลและสังคม สาขาวชิาศกึษาศาสตร์จงึมุ่งใหก้ารศกึษา

ต่อเนื่องแก่บุคลากรผูท้ าหนา้ทีห่รือมีวุฒทิางการศกึษาใหเ้ป็นผูม้ีความสมบูรณ์ดว้ยวทิยฐานะ ความรูใ้นวชิาการ 

ความคดิในการสรา้งสรรค ์และคุณธรรมในวชิาชพีอันสามารถยังประโยชน์ใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้แกต่นเองและสว่นรวม 

โดยยึดหลักการใหก้ารศกึษาแบบบูรณาการเปิดโอกาสใหนั้กศกึษาไดเ้ล่าเรียนเนื้อหาสาระของวชิาต่างๆ ที่มี

ความสัมพันธก์ับการงานและชวีติ ใหเ้ป็นผูม้สีายตาและจติใจกวา้งขวางเป็นผูเ้สาะแสวงหาความรูใ้หเ้ท่าทันต่อ

เหตุการณ์อยู่เสมอ และสามารถด าเนินการสอนใหส้อดคลอ้งกับหลักสตูรการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ และนอกเหนือจากพันธกจิหลักของมหาวทิยาลัยในการผลติบัณฑิตเพื่อรับใชส้ังคม 

มหาวทิยาลัยยังมุ่งเนน้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ รวมถึงการพัฒนาชุมชน องคก์ร และ

สถาบันในสังคม เพื่อน าไปสูส่ังคมแห่งการเรียนรู ้ดว้ยเหตุนี้ มหาวทิยาลัยจงึเล็งเห็นความส าคัญของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) และหลักสูตรประกาศนียบัตร 

การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองคร์วม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดยใชศ้ักยภาพการจัดการศกึษาของ

มหาวทิยาลัย ความพรอ้มของคณาจารย์หลากหลายศาสตร์สาขาวทิยาการและความร่วมมือทางวชิาการของ

เครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรูห้รือทางเลือกในการเปิดโอกาสใหพ้่อ แม ่

ผูป้กครอง ครู ผูดู้แลเด็ก หรอืคนท างานดา้นการพัฒนาเด็ก หรือประชาชนทั่วไป ไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจในการ

พัฒนาเด็กอย่างถูกวธิีตามหลักวชิาการและสามารถน าองคค์วามรูต้่างๆ ที่ไดรั้บจากหลักสูตรมาใชใ้นการอบรม 

เลีย้งดแูละพัฒนาเด็กในทางปฏบิตัไิด ้

 หลักส ูตรต ่างๆ   ของสาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ที เ่ ปิดสอนมหาวทิยาลัยส ุโขทัยธรรมาธริาชและ

ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดพ้จิารณาความสอดคลอ้งของ

หลกัสตูรแลว้ ดงันี ้

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สภา

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัตแิลว้เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การพจิารณาความสอดคลอ้งของหลักสตูรจาก สป.อว. 

 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ วชิาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) สป.อว. ไดพ้จิารณาความสอดคลอ้งของหลักสูตรแลว้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 หลักส ูตรศลิปศาสตรบ ัณฑติ  วชิาเอกการเร ียนรู ต้ลอดชวีติ  (หลักส ูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563)  

สป.อว. ไดพ้ิจารณาความสอดคลอ้งของหลักสูตรแลว้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ วชิาเอกเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สป.อว. 

ไดพ้ิจารณาความสอดคลอ้งของหลักสูตรแลว้เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 

 หลักสตูรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สภามหาวทิยาลัย 

สโุขทยัธรรมาธริาชพจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2565 
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 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

สภามหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชพจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2565 

 หลักสตูรประกาศนียบัตรผูจั้ดการเรียนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) สภามหาวทิยาลัย 

สโุขทยัธรรมาธริาชพจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วนัที ่27 มถินุายน พ.ศ. 2562 

 

2. วตัถปุระสงค ์

 2.1 วตัถุประสงคท์ ัว่ไป 

  1) เพื่อใหก้ารศกึษาตอ่เนื่องแก่บคุลากรประจ าการทีป่ฏบิัตหินา้ทีท่างการศกึษาหรอืมคีุณวฒุทิางการศกึษา 

เพือ่เพิม่พูนวทิยฐานะและความรูค้วามสามารถในวชิาการอนัจะน าไปสูก่ารพัฒนาวชิาชพีของตน 

  2) เพื่อผลติบุคลากรทางการศกึษาใหส้อดคลอ้งกับแผนพัฒนาการศกึษาแห่งชาต ิทีมุ่่งกระจายการศกึษา

ไปสูท่อ้งถิน่และสนองความตอ้งการของสงัคม 

  3) เพือ่ใหบ้รกิารทางวชิาการดว้ยการสง่เสรมิและเผยแพร่ความรูท้างการศกึษาแกช่มุชนและสงัคม 

  4) เพื่อน าเอาวทิยาการและเทคโนโลยใีหม่  ๆมาประยุกตใ์ชใ้นวชิาชพีศกึษาศาสตรท์ัง้ดา้นวชิาการและงานวจิัย

 2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

  หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการพฒันาเด็กปฐมวยั มีวัตถุประสงคเ์พื่อผลติบัณฑิตใหม้ี

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี ้

 1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัต ิดา้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย และศาสตร์ดา้นอืน่ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพันธก์นั 

 2) มคีวามสามารถในการประยุกตห์ลักการ ทฤษฎ ีและองคค์วามรูเ้กีย่วกับพัฒนาการและการเรยีนรูข้อง

เด็กปฐมวยัไปใชใ้นการพัฒนางานดา้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอ้ย่างเหมาะสมกับบรบิททางสงัคมและวัฒนธรรม 

 3) มคีวามคดิรเิริม่ในการท างานดา้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถวเิคราะหปั์ญหา แสวงหาทางเลอืก 

และเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมเหตสุมผลบนพืน้ฐานขอ้มลูทางวชิาการ 

 4) มทีักษะการสือ่สาร สามารถใชเ้ทคโนโลยทีีท่ันสมัยในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง เพือ่น ามาใชใ้น

การพัฒนาเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกับวัย  

  5) มีความรัก ความศรัทธา ในวชิาชพีการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวชิาชพี 

ทีเ่หมาะสม เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัสมาชกิร่วมวชิาชพี และสามารถปฏบิตังิานร่วมกบัผูอ้ ืน่ได ้

  หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา มวีตัถุประสงคเ์พือ่

ผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี้ 

  1) มจีรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับการเป็นนักแนะแนวและผูใ้หก้ารปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  2) มคีวามรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัดิา้นการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา และสาขาวชิาอืน่ๆ 

ทีส่มัพันธก์นั  

  3) มีความสามารถในการประยุกตห์ลักการ ความรู ้และประสบการณ์ทางการแนะแนวและการปรกึษา 

เชงิจติวทิยาไปใชใ้นการพัฒนางานดา้นการบรหิาร การบรกิาร และวชิาการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

  4) มคีวามเป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างในการรเิริม่และพัฒนาดา้นการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

ตลอดจนมคีวามรับผดิชอบท างานร่วมกับผูอ้ ืน่ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

  5) มคีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้และประยุกตใ์ชผ้ลงานวจัิย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีท่ันสมัย

ดา้นการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
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  หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการเรยีนรูต้ลอดชวีติ วัตถุประสงค์เพื่อผลติบัณฑิตใหม้ี

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี ้ 

  1) มจีรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสมส าหรับการเป็นผูจั้ดการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

  2) มคีวามรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัดิา้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และสาขาวชิาอืน่ๆ ทีส่มัพันธก์นั  

  3) มคีวามสามารถในการประยกุตห์ลกัการ ความรูแ้ละประสบการณ์ทางการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ไปใชใ้นการ

พัฒนางานดา้นการบรหิาร บรกิาร และวชิาการ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

  4) มีความเป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาดา้นการเรียนรูต้ลอดชีวติ ตลอดจนม ี

ความรับผดิชอบท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ไดเ้ป็นอย่างด ี 

  5) มีความสามารถในการสรา้งสรรค์ เผยแพร่ และประยุกต์ใชผ้ลงานวจัิยดา้นการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

  หลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา วัตถุประสงคเ์พื่อผลติบัณฑติ

ใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี้  

  1) เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ แนวคดิ หลักการและทฤษฎี พัฒนาการและแนวโนม้ทางเทคโนโลยแีละ

สือ่สารการศกึษา  

  2) เพือ่ใหส้ามารถผลติและใชส้ือ่การศกึษาไดเ้หมาะสมกับกลุม่เป้าหมายและบรบิทของสงัคม  

  3) เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ และตระหนักถงึการน างานวจัิยทางเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา 

มาแกปั้ญหาทางการศกึษา 

  4) เพื่อใหส้ามารถวจัิยต่อยอดความรูจ้ากผลงานวจัิยทีม่ผีูไ้ดท้ าวจัิยไวแ้ลว้ทางเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา  

  5) เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏบิตัโิดยน าทกัษะทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรมาปฏบิตั ิ 

  6) เพื่อใหต้ระหนักในความส าคัญของบทบาทหนา้ทีต่ามจรรยาบรรณวชิาชพีและมคีุณธรรม จรยิธรรม 

ในตนเองและสงัคม 

  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรนวตักรรมการพฒันาเด็กปฐมวยั มวีตัถปุระสงคด์งันี ้

1) เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ 

องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2) เพือ่ใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมเด็ก ในอันทีจ่ะสง่เสรมิพัฒนาใหด้ยีิง่ขึน้ หรอืปรับปรุงแกไ้ขในกรณี

ทีเ่ป็นปัญหา 

3) เพื่อใหส้ามารถออกแบบ ผลติหรือสรา้งสรรค ์เลอืกใช  ้และประเมนิผล นวัตกรรมการพัฒนา 

เด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) เพือ่ใหส้ามารถประยุกตค์วามรูม้าใชใ้นการจัดกจิกรรม จัดสภาพแวดลอ้ม หรอืสรา้งเสรมิประสบการณ์

การเรยีนรู ้อนัน าไปสูก่ารสง่เสรมิพัฒนาการและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์หก้ับเด็กปฐมวยั 

5) เพื่อใหม้ีเจตคติและทรรศนะที่ดีต่อการท างานกับเด็ก รวมทั ้งมีส่วนร่วมรณรงค์ในการส่งเสริม         

การมชีวีติทีด่ขีองเด็กปฐมวยั 
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  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการพฒันาสขุภาวะเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม มวีตัถปุระสงคด์งันี ้

1) เพื่อใหม้ ีความรูค้วามเขา้ใจแนวคดิทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองคร์วมและ

องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2) เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ความรูม้าใชใ้นการดูแลและตอบสนองความตอ้งการของเด็ก ทัง้ในกลุ่ม 

เด็กทัว่ไปและกลุม่เด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  

3) เพื่อใหส้ามารถเฝ้าระวังปัญหา ประเมินพฤตกิรรม และส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชก้จิกรรมและสือ่ทีเ่หมาะสม ในอนัทีจ่ะสง่เสรมิพัฒนาพฤตกิรรมใหด้ยีิง่ขึน้ หรอื

ปรับปรุงแกไ้ขในกรณีทีเ่ป็นปัญหา 

5) เพื่อใหม้เีจตคตทิีด่ตีอ่การท างานกับเด็ก รวมทัง้มสีว่นร่วมกับทุกภาคสว่นในการสง่เสรมิสขุภาวะทีด่ ี

ของเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูจ้ดัการเรยีนรูส้ าหรบัผูส้งูอาย ุมวีตัถปุระสงคด์งันี ้ 

1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงของผูส้งูอายุ  

2) มคีวามรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินการจัดการศกึษาตลอดชวีติส าหรับผูส้งูอาย ุ 

3) ความสามารถในการประยุกตค์วามรู ้และประสบการณ์ในการจัดการศกึษาตลอดชวีติ ส าหรับผูส้งูอายุ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

3. คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิา 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดแ้ต่งตั ้งผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ  

เป็นกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิาศกึษาศาสตร์ เพื่อท าหนา้ทีพ่จิารณาเสนอความเห็นเกีย่วกับมาตรฐานการศกึษา 

การพัฒนาหลกัสตูร การสอน การวดัผล และบรกิารทางวชิาการในสาขาวชิาศกึษาศาสตร ์ดงัมรีายนามตอ่ไปนี ้

 1)  ศาสตราจารยส์มุน  อมรววิฒัน ์  ประธานกรรมการ 

 2)  ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์      กรรมการ 

 3)  ศาสตราจารย ์ดร.ผอ่งพรรณ  เกดิพทิกัษ์      กรรมการ 

 4)  ศาสตราจารย ์ดร.อทุมุพร  จามรมาน      กรรมการ 

 5)  รองศาสตราจารย ์ดร.ทองอนิทร ์ วงศโ์สธร      กรรมการ 

 6)  อาจารย ์ดร.สนุทร  สนัุนทช์ยั      กรรมการ 

 7)  ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศกึษาศาสตร ์      เลขานุการ 

   (รองศาสตราจารย ์ดร.นรินาท  แสนสา) 

 8)  เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาศกึษาศาสตร ์  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

   (อาจารย ์ดร.ลขิสทิธิ ์ พุฒเขยีว) 
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4. คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาศกึษาศาสตร์ เพื่อท าหนา้ที่

พิจารณาด าเนินงานดา้นบริหารและวชิาการของสาขาวชิา และปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่สภามหาวทิยาลัยหรือ 

สภาวชิาการมอบหมาย ดงัมรีายนามตอ่ไปนี้ 

 1)  รองศาสตราจารย ์ดร.นรินาท  แสนสา  ประธานกรรมการ 

 2)  รองศาสตราจารย ์ดร.กลุชล ี จงเจรญิ  กรรมการ 

 3)  รองศาสตราจารย ์ดร.ชนกนารถ  บญุวฒันะกลุ    กรรมการ 

 4)  รองศาสตราจารย ์ดร.นธิพัิฒน ์ เมฆขจร   กรรมการ 

 5)  รองศาสตราจารย ์ดร.ศนัสนยี ์ สงัสรรคอ์นันต ์   กรรมการ 

 6)  รองศาสตราจารย ์ดร.อารรัีกษ์  มแีจง้   กรรมการ 

 7)  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศศธิร  กาญจนสวุรรณ   กรรมการ 

 8)  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สรุรัีตน ์ อารรัีกษ์สกลุ กอ้งโลก   กรรมการ 

  9)  อาจารย ์ดร.ลขิสทิธิ ์ พุฒเขยีว   เลขานุการ 

 10)  หัวหนา้หน่วยเลขานุการกจิประจ าสาขาวชิาศกึษาศาสตร ์   ผูช้ว่ยเลขานุการ 

   (นายสเุทพ  ศรวีรกลุ) 

 

5. คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  

  5.1 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการพฒันาเด็กปฐมวยั 

กญัจนา  ศลิปกจิยาน, อาจารย ์ดร. กศ.บ., ศษ.ม. (ปฐมวยัศกึษา), 

       ค.ด. (การศกึษาปฐมวยั) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กนัตวรรณ  มสีมสาร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ค.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่),  

       ป.บณัฑติ (การศกึษาพเิศษ),  

       ศศ.ม. (จติวทิยาพัฒนาการ),  

       ค.ด. (การศกึษาปฐมวยั) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ชนพิรรณ  จาตเิสถยีร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.   B.S., M.S.Ed. (Early Childhood and  

    Elementary Education), ค.ด. (การศกึษาปฐมวัย) 

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

วลัภา  สถริพันธุ,์ อาจารย ์   ศษ.บ., ค.ม. (การศกึษาปฐมวัย)  

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

อรุณี  หรดาล, รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ., ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและการแนะแนว), 

     M.Ed., Ed.S. (Early Childhood Ed.), 

     Ph.D. (Elementary Education Emphasized  

     on Early Childhood Education)  

     The University of Akron 
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  5.2 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

จริะสขุ  สขุสวัสดิ,์ อาจารย ์ดร.   สส.บ., ศศ.ด. (จติวทิยา)  

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

จรุรัีตน ์ นลิจันทกึ, อาจารย ์ดร.   วท.บ., ศศ.ม., ศศ.ด. (จติวทิยาการปรกึษา)  

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

จฬุาลกัษณ์  โสระพันธ,์ อาจารย ์ร.อ.หญงิ ดร.  วท.บ., ค.ม. (วจัิยการศกึษา),  

   ค.ด. (บรหิารการศกึษา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

นรินาท  แสนสา, รองศาสตราจารย ์ดร.   ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ศศ.ม. (จติวทิยาการปรกึษา), 

   กศ.ด. (พัฒนศกึษาศาสตร)์  

   มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  

ศกุลรัตน ์ องิชาตเิจรญิ, อาจารย ์ดร.   พย.บ., วท.ม. (การวจิัยพฤตกิรรมศาสตรป์ระยกุต)์, 

   ค.ด. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา)  

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

  5.3 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

กญุชร  เจอืตี,๋ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.   วท.บ., ศษ.ม. (การวดัผลการศกึษา),  

   วท.ม. (จติวทิยาอตุสาหกรรม), Ed.D. (Education) 

   Durham University  

ชนกนารถ  บญุวัฒนะกลุ, รองศาสตราจารย ์ดร.  กศ.บ., ค.ม. (การศกึษานอกระบบ),  

   กศ.ด. (การศกึษาผูใ้หญ)่  

   มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  

ฐติรัิศญาณ์  แกน่เพชร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา),  

   กศ.ด. (การบรหิารและการจัดการการศกึษา)  

   มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  

พสิษิฐ ์ ณัฎประเสรฐิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.   นศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา), 

   กศ.ด. (การบรหิารและการจัดการการศกึษา)  

   มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  

สชุาต ิ แสนพชิ, อาจารย ์ดร.   ศศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)  

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ลขิสทิธิ ์ พุฒเขยีว, อาจารย ์ดร.  ศษ.บ. (เกยีรตนิยิม), ค.ม., ค.ด. (การศกึษานอกระบบ 

   โรงเรยีน) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  5.4 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

ชตุวิัฒน ์ สวุตัถพิงศ,์ อาจารย ์ดร.   ค.บ., ค.ม. (วจัิยการศกึษา), ค.ด. (เทคโนโลยแีละ 

   สือ่สารการศกึษา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

พัทธนันท ์ บตุรฉุย, อาจารย ์ดร.   ศษ.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา),  

   ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา)  

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
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พันทพิา  อมรฤทธิ,์ อาจารย ์ดร.   ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา),  

   ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา)  

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

ศนัสนยี ์ สงัสรรคอ์นันต,์ รองศาสตราจารย ์ ดร. กศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)  

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

เสกสรร  อามาตยม์นตร,ี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ค.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา),  

   ปร.ด. (เทคโนโลยเีทคนคิศกึษา)  

   มหาวทิยาลัยพระจอมเกลา้พระนครเหนอื  

อภญิญา  สนกนก, รองศาสตราจารย ์  กศ.บ., ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา)   

   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  5.5 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรนวตักรรมการพฒันาเด็กปฐมวยั* 

กมลรัฐ  อนิทรทศัน,์ รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา), 

  Ph.D. (Development Communication) 

  University of the Philippines at Los Baños 

กนัตวรรณ  มสีมสาร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.   ค.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่),  

  ป.บณัฑติ (การศกึษาพเิศษ),  

  ศศ.ม. (จติวทิยาพัฒนาการ),    

  ค.ด. (การศกึษาปฐมวยั) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วลัภา  สถริพันธุ,์ อาจารย ์ ศษ.บ., ค.ม. (การศกึษาปฐมวัย)  

  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

อรุณี  หรดาล, รองศาสตราจารย ์ดร.  ค.บ., ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและการแนะแนว), 

   M.Ed., Ed.S., Ph.D. (Elementary Education 

   Emphasized on Early Childhood Education) 

   University of Akron 

  5.6 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการพฒันาสขุภาวะเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม* 

กมลรัฐ  อนิทรทศัน,์ รองศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ., กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา), 

  Ph.D. (Development Communication) 

  University of the Philippines at Los Baños 

กนัตวรรณ  มสีมสาร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.   ค.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่),  

  ป.บณัฑติ (การศกึษาพเิศษ),  

  ศศ.ม. (จติวทิยาพัฒนาการ),    

  ค.ด. (การศกึษาปฐมวยั) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นติยา  เพ็ญศรินิภา, รองศาสตราจารย ์ดร.  พย.บ., วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์,  

     ส.ด. (สขุศกึษา) มหาวทิยาลยัมหดิล  

กญัจนา  ศลิปกจิยาน, อาจารย ์ดร. กศ.บ., ศษ.ม. (ปฐมวยัศกึษา), 

     ค.ด. (การศกึษาปฐมวยั) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

หมายเหต ุ* หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรจะเป็นคณาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
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  5.7 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูจ้ดัการเรยีนรูส้ าหรบัผูส้งูอาย*ุ 

ชนกนารถ  บญุวัฒนะกลุ, รองศาสตราจารย ์ดร.  กศ.บ., ค.ม. (การศกึษานอกระบบ),  

     กศ.ด. (การศกึษาผูใ้หญ)่  

     มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  

ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  กศ.บ., ศศ.ม., กศ.ด. (การศกึษาผูใ้หญ)่  

     มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  

สารพัีนธ ์ ศภุวรรณ, รองศาสตราจารย ์ดร.  ค.บ., ค.ม. (โสตทศันศกึษา), ค.ด. (การศกึษานอก

     ระบบโรงเรยีน) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

สมุาล ี สงัขศ์ร,ี ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร.  กศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ค.ม. (การศกึษา   

     วทิยาศาสตร)์, Ph.D. (Non-formal Education) 

     Monash University 

 

6. คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 

กญัจนา  ศลิปกจิยาน, อาจารย ์ดร. กศ.บ., ศษ.ม. (ปฐมวยัศกึษา), 

       ค.ด. (การศกึษาปฐมวยั) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กนัตวรรณ  มสีมสาร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ค.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่),  

       ป.บณัฑติ (การศกึษาพเิศษ),  

       ศศ.ม. (จติวทิยาพัฒนาการ),  

       ค.ด. (การศกึษาปฐมวยั) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กลุชล ี จงเจรญิ, รองศาสตราจารย ์ดร. ศษ.บ., ค.ม. (บรหิารการศกึษา), 

     Ed.D. (Educational Administration) 

     University of Wollongong 

เก็จกนก  เอือ้วงศ,์ รองศาสตราจารย ์ดร. อ.บ., ศศ.ม. (จติวทิยาการปรกึษา), 

     ค.ด. (บรหิารการศกึษา)  

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จรลีกัษณ์  รัตนาพันธ,์ รองศาสตราจารย ์ดร. กศ.บ., กศ.ม. (การประถมศกึษา), กศ.ม. (การศกึษาพเิศษ), 

ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จริะสขุ  สขุสวสัดิ,์ อาจารย ์ดร. สส.บ., ศศ.ด. (จติวทิยา)  

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จรุรัีตน ์ นลิจันทกึ, อาจารย ์ดร.                                   วท.บ., ศศ.ม., ศศ.ด. (จติวทิยาการปรกึษา) 

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

จฬุารัตน ์ ธรรมประทปี, รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ., ป.บณัฑติ (วชิาชพีครู),  

     ปร.ด. (วทิยาศาสตรศ์กึษา-ชวีวทิยา) 

     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 

หมายเหต ุ* หลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัรจะเป็นคณาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
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จฬุาลกัษณ์  โสระพันธ,์ อาจารย ์ร.อ.หญงิ ดร.  วท.บ., ค.ม. (วจัิยการศกึษา),  

     ค.ด. (บรหิารการศกึษา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ชนกนารถ  บญุวฒันะกลุ, รองศาสตราจารย ์ดร. กศ.บ., ค.ม. (การศกึษานอกระบบ), 

     กศ.ด. (การศกึษาผูใ้หญ)่ 

     มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

ชนพิรรณ  จาตเิสถยีร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  B.S., M.Ed. (Early Childhood and  

   Elementary Education), ค.ด. (การศกึษาปฐมวัย)  

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ชชูาต ิ พ่วงสมจติร,์ รองศาสตราจารย ์ดร. กศ.บ., ค.ม., ค.ด. (บรหิารการศกึษา) 

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ฐติกิรณ์  ยาวไิชย จารกึศลิป์, อาจารย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (การใชท้ีด่นิและการจัดการ  

     ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยั่งยนื),   

     ค.ด. (บรหิารการศกึษา) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดวงเดอืน  สวุรรณจนิดา, รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ. (เกยีรตนิยิม), ป.บณัฑติ (วชิาชพีครู),  

     ปร.ด. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารศกึษา) 

     มหาวทิยาลยัมหดิล 

ทรงพล  ผดงุพัฒนากลู, อาจารย ์ดร.  วท.บ. (เกยีรตนิยิม), วท.ม. (เคมอีนิทรยี)์,  

     กศ.ด. (วทิยาศาสตรศ์กึษา)  

     มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

ทววีฒัน ์ วฒันกลุเจรญิ, รองศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ., ค.ม. (โสตทศันศกึษา), 

     ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) 

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นลนิ ี ณ  นคร, รองศาสตราจารย ์ดร. วท.บ., กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา), 

     ค.ด. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา) 

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นวลจติต ์ เชาวกรีตพิงศ,์ รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ., ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร-์เคม)ี, 

     ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน) 

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นธิพัิฒน ์ เมฆขจร, รองศาสตราจารย ์ดร. กศ.บ. (เกยีรตนิยิม), กศ.ม. (จติวทิยาการแนะแนว), 

     กศ.ด. (จติวทิยาการใหค้ าปรกึษา) 

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

นรินาท  แสนสา, รองศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ศศ.ม. (จติวทิยาการปรกึษา),  

     กศ.ด. (พัฒนศกึษาศาสตร)์ 

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

มนพันธ ์ ชาญศลิป์, อาจารย ์ดร.  บช.บ., บธ.ม., ค.ด. (บรหิารการศกึษา)  

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
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ลขิสทิธิ ์ พุฒเขยีว, อาจารย ์ดร. ศษ.บ. (เกยีรตนิยิม), ค.ม., ค.ด. (การศกึษานอกระบบ 

     โรงเรยีน) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วรรณ์ด ี แสงประทปีทอง, รองศาสตราจารย ์ดร. กศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ค.ม., (สถติกิารศกึษา) 

     กศ.ด. (การทดสอบและวดัผลการศกึษา) 

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

วรรณประภา  สขุสวสัดิ,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพือ่อาชพี),  

     Ed.D. (TESOL) University of Wollongong 

วรางคณา  โตโพธิไ์ทย, รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ., ค.ม. (โสตทศันศกึษา),  

     ศษ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา)  

     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วลัภา  สถริพันธุ,์ อาจารย ์ ศษ.บ., ค.ม. (การศกึษาปฐมวัย)  

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

วลัภา  สบายยิง่, รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), 

     ศศ.ม. (จติวทิยาพัฒนาการ), 

     วท.ด. (การวจิัยพฤตกิรรมศาสตรป์ระยกุต)์ 

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

ศศธิร  กาญจนสวุรรณ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., กศ.ม. (การวจัิยและสถติทิางการศกึษา), 

     กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศกึษา)  

     มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

ศนัสนยี ์ สงัสรรคอ์นันต,์ รองศาสตราจารย ์ดร. กศ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. (เทคโนโลยกีารศกึษา) 

     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ศติา  เยีย่มขนัตถิาวร, รองศาสตราจารย ์ดร. ศศ.บ., M.Ed. (TESOL), M.Ed. (Honours),  

     Ph.D. (Linguistics) University of Tasmania 

สงัวรณ์  งัดกระโทก, รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ., ค.ม. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา),  

     Ph.D. (Measurement and Quantitative Methods) 

     Michigan State University 

สขุอรุณ  วงษ์ทมิ, รองศาสตราจารย ์พ.ต.ท.หญงิ ดร. พย.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่), สศ.บ.,  

     กศ.ม. (สขุศกึษา), กศ.ด. (จติวทิยาการใหค้ าปรกึษา)  

     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  

สรุรัีตน ์ อารรัีกษ์กลุ  กอ้งโลก, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (คณติศาสตรป์ระยกุต)์   

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี 

โสภนา  สดุสมบรูณ์, อาจารย ์ดร. บธ.บ., M.B.A., ปร.ด. (การบรหิารการศกึษา) 

     มหาวทิยาลยัศลิปากร    

อารรัีกษ์  มแีจง้, รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาองักฤษเป็น  

     ภาษาตา่งประเทศ), ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน)  

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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7. คณาจารยพ์เิศษประจ าสาขาวชิา 

ดรุณี  จ าปาทอง, รองศาสตราจารย ์ดร.  ค.บ., สค.ม. (สิง่แวดลอ้ม),  

     M.P.P. (Policy Science), Ed.D. (Education  

     Policy and Practice) University Of Sydney  

ทวศีกัดิ ์ จนิดานุรักษ์, รองศาสตราจารย ์ดร. กศ.บ., ค.ม. (การศกึษาวทิยาศาสตร)์, 

     ค.ด. (หลกัสตูรและการสอน) 

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ธนรัชฏ ์ ศริสิวัสดิ,์ รองศาสตราจารย ์ ค.บ. (เกยีรตนิยิม), ค.ม. (มัธยมศกึษา-การสอน 

     ภาษาไทย) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

รัตนา  ดวงแกว้, รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ. (เกยีรตนิยิม), ค.ม. (วจัิยการศกึษา),  

     Ed.D. (Educational Administration)  

     Ohio University  

วลยั  อศิรางกรู ณ อยธุยา, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  ค.บ. (เกยีรตนิยิม), M.Ed., Ed.D. (Curriculum and 

     Instruction: Social Studies)  

     The Pennsylvania State University  

ปรุมิปรัชญ ์ คณณิพศตุย,์ อาจารย ์ดร.  วท.บ., ค.ม. (วจัิยการศกึษา),  

     ค.ด. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา)  

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

สทุธวิรรณ  ตนัตริจนาวงศ,์ รองศาสตราจารย ์ดร.  กศ.บ., วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม),  

     Ed.D. (Educational Administration)  

     University of Northern Philippines  

สมุาล ี สงัขศ์ร,ี ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร. กศ.บ. (เกยีรตนิยิม), ค.ม. (การศกึษา       

     วทิยาศาสตร)์, Ph.D. (Non-formal Education) 

     Monash University  

สวุรรณี  ยหะกร, รองศาสตราจารย ์ดร.  ค.บ., ค.ม. (การสอนภาษาไทย), ค.ด. (หลกัสตูร

     และการสอน) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

อภรัิกษ์  อนะมาน, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  กศ.บ., กศ.ม. (มัธยมศกึษา-การสอนภาษาไทย), 

     ค.ด. (หลักสตูรและการสอน)  

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

อรรณพ  จนีะวฒัน,์ รองศาสตราจารย ์ดร. กศ.บ., ค.ม. (การศกึษานอกระบบโรงเรยีน), 

     ค.ด. (การบรหิารการศกึษา)  

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อรุณี  หรดาล, รองศาสตราจารย ์ดร. ค.บ., ค.ม. (จติวทิยาการศกึษาและการแนะแนว), 

     M.Ed., Ed.S. (Early Childhood Ed.), Ph.D. 

     (Elementary Education Emphasized on Early 

     Childhood Education) The University of Akron 
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  นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยไดเ้ชญิคณาจารย์และผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นอีก 

เป็นจ านวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลติ/ปรับปรุง และผูร้่วมผลติ/ปรับปรุงเอกสารการสอน ซึง่รายนามผูท้รงคุณวุฒิ

เหลา่นีม้ปีรากฏอยูใ่นเอกสารการสอนทีท่า่นไดผ้ลติ/ปรับปรุง 

 

8. หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน* 

 สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์เปิดสอน 2 ระดบั คอื 

 8.1 ระดบัปรญิญาตร ี4 หลกัสตูร ไดแ้ก ่

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 8.2 ระดบัประกาศนยีบตัร 3 หลกัสตูร ไดแ้ก ่

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรนวตักรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการพัฒนาสขุภาวะเด็กปฐมวัยแบบองคร์วม 

 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูจ้ัดการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

    

9.  ค าแนะน าในการวางแผนการศกึษา 

9.1 นักศกึษาทุกคนควรเลอืกศกึษาชดุวชิาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบุตามหลักสตูร

หรอืวชิาเอกของตนในแตล่ะภาคการศกึษา โดยอาจศกึษาทุกชดุวชิาทีก่ าหนดหรอืจะเลอืกศกึษาเพยีงบางชดุวชิา 

ก็ได ้ทัง้นี้ ควรเลอืกศกึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป หมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาบังคับ) กอ่น แลว้จงึศกึษา

หมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาเลอืก) และหมวดวชิาเลอืกเสรใีนภายหลงั 

9.2 ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชพีการพัฒนาเด็กปฐมวัย ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนวและ 

การปรึกษาเชงิจิตวทิยา ชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพการเรียนรูต้ลอดชีวติ และชุดวชิาประสบการณ์วชิาชีพ

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

9.3 นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาปกตไิดอ้ย่างนอ้ย 1 ชดุวชิา แตไ่มเ่กนิ 3 ชดุวชิา 

สว่นภาคการศกึษาพเิศษใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ 1 ชดุวชิา 

9.4  การเลอืกแผนการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัก าหนด แบง่ออกเป็น 3 แผนการศกึษา ดงันี ้ 

 แผนการศกึษา ก1 จดัการศกึษารูปแบบเดมิ โดยศกึษาดว้ยตนเองและสอบปลายภาค 

(หน่วยที ่1-15) เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นื้อหาของชดุวชิา  

 แผนการศกึษา ก2 จดัการศกึษาโดยใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งการสอบ

ออกเป็น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาคในหน่วยที่ 1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที่ 8-15) เพื่อประเมนิผล 

การเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา  

 แผนการศกึษา ก3 จดัการศกึษาแบบกจิกรรมรว่มเรยีนรู ้โดยมกีจิกรรมเสรมิการเรยีน และ

ใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งการสอบออกเป็น 2 สว่น มกีารสอบกลางภาค ในหน่วยที ่

1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที ่8-15) เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา 

 

 

หมายเหต ุ* หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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แผน 

การศกึษา 

กจิกรรม 

รว่มเรยีนรู ้ 

(Blended 

Learning) 

สอบ 

กลางภาค 

กจิกรรม 

รว่มเรยีนรู ้ 

(Blended 

Learning) 

สอบ 

ปลายภาค 

สอบ

ซ่อม 

แผน ก1 

   

หนว่ยที ่1-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 9.00-12.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 13.30-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

แผน ก2 

 

หนว่ยที ่1-7 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

 

หนว่ยที ่8-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

แผน ก3 ขว่งที ่1 

มคีะแนนเก็บ 

20 คะแนน 

หนว่ยที ่1-7 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

ขว่งที ่2 

มคีะแนนเก็บ 

20 คะแนน 

หนว่ยที ่8-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

(สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีศ่นูยส์ารสนเทศ โทร. 0 2504 7788) 

 

  ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการลงทะเบยีนเรยีน และการเลอืกแผนการศกึษา 

1) นักศกึษาเลอืกแผนการศกึษาของชุดวชิาทีล่งทะเบยีนชุดวชิาในภาคการศกึษานั้นแลว้ จะไม่

สามารถเปลีย่นแผนการศกึษาภายหลงัได ้จนกวา่จะลงทะเบยีนใหมใ่นภาคการศกึษาถัดไป 

2) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและเลอืกแผนการศกึษาตามช่วงเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนด

เท่าน ัน้ หากพน้เวลาที่ก าหนดใหเ้ลือกแผนการศึกษาไปแลว้ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกก าหนดใหเ้ป็นแผน 

การศกึษา ก1 

3) กรณีนกัศกึษาไมแ่จง้ความประสงคจ์ะเลอืกแผนการศกึษา ชดุวชิาลงทะเบยีนนัน้จะถูกก าหนด

เป็นแผนการศกึษา ก1 

4) กรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเพิม่ชุดวชิาในช่วงทีพ่น้ระยะเวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืกแผนการ

ศกึษาไปแลว้ จะไม่สามารถเลอืกแผนการศกึษาอืน่ไดโ้ดยชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเพิม่ชดุวชิานัน้จะถูกก าหนดใหเ้ป็น

แผนการศกึษา ก1 

5) นกัศกึษาปกตเิทา่น ัน้จงึจะไดส้ทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 ส าหรับนักศกึษาลักษณะพเิศษ 

นักศกึษาทีส่อบสนามสอบต่างประเทศ นักศกึษาทีเ่ป็นผูต้อ้งขัง และนักศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตร จะถูกก าหนด 

ใหล้งทะเบยีนเรยีนแผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้  

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 13
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6) ชุดวชิาทีน่กัศกึษามสีทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวชิาท ัว่ไป (เนน้

ทฤษฎเีพยีงอยา่งดยีว) ส าหรับชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตทิางดา้นภาษาและ

เก็บคะแนนทางระบบออนไลน ์และชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีฯ จะถกูก าหนดใหเ้ป็นแผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้ 

9.5 การประเมนิผลชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะและชดุวชิาประสบการณ์วิชาชพีของสาขาวชิาฯ 

จะแบง่การประเมนิผลออกเป็น 2 สว่น คอื ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัต ิตอ้งสอบผ่านทัง้ 2 สว่นจงึจะถอืวา่สอบผ่าน 

หากนักศกึษาทา่นใดทีส่อบไมผ่า่นสว่นใดสว่นหนึง่ ขอใหนั้กศกึษาเขา้สอบซอ่มเฉพาะในสว่นนัน้ โดยมหาวทิยาลัย

จะเก็บคะแนนสว่นทีนั่กศกึษาสอบผ่านไวจ้นกวา่นักศกึษาจะสอบผ่านไดท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

9.6 ขอใหน้กัศกึษาใชเ้อกสารหลกัสูตรฉบบันีเ้ป็นคู่มอืในการศกึษาตลอดหลกัสูตร กรณีทีน่กัศกึษา

ลงทะเบยีนเรยีนไม่เป็นไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะน าไว ้ขอใหน้กัศกึษาวางแผนการศกึษา

โดยศกึษาจากโครงสรา้งของหลกัสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาค และตรวจสอบตารางสอบ

มใิหต้รงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนุญาตใหน้กัศกึษาเขา้สอบไดเ้พยีงชุดวชิาเดยีวในแตล่ะคาบการสอบ 

 9.7 หากนักศกึษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสือ่การสอนต่างๆ วธิีการศกึษาชุดวชิา 

สามารถขอค าปรกึษาทีส่าขาวชิาได ้โดยเขยีนจดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร หรอื e-Mail ตามทีอ่ยูน่ี ้

  ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

  ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพูด 

  อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

  โทรศพัท ์0 2503 3566 หรอื 0 2504 8501 – 4  

  โทรสาร 0 2503 3566  หรอื e-Mail: edoffice@stou.ac.th 

 9.8 หากนักศกึษามปัีญหาเกีย่วกับการลงทะเบยีนเรยีน การเทยีบงานรายวชิา การโอน/การเทยีบแทนชดุวชิา 

การเพิม่/ถอนชดุวชิา การยา้ยสังกัดสาขาวชิา แขนงวชิาหรอืวชิาเอก การเปลีย่นค าน าหนา้ชือ่–ชือ่สกุล การเปลีย่นทีอ่ยู ่

การขอต่ออายุสถานภาพนักศกึษา การลาพักการศึกษา การลาออกจากการเป็นนักศึกษา การขอรับใบประเมินผล

การศกึษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศกึษา การขอรับใบรายงานผลการศกึษา รวมทัง้การรอ้งเรียนเรื่องอืน่ๆ ที่

เกีย่วกับกจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมัครเป็นนักศกึษา การลงทะเบยีนเรยีนและการสอบ สามารถขอค าปรกึษาทีส่ านัก

ทะเบยีนและวัดผลได ้โดยเขยีนใบค ารอ้งทัว่ไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร หรอื e-Mail ตามทีอ่ยูน่ี ้

  ส านักทะเบยีนและวดัผล 

  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

  ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพูด 

  อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

  โทรศพัท ์0 2503 3598 – 9 หรอื 0 2503 3632 หรอื 0 2504 7231 – 6 หรอื 

  โทรสาร 0 2982 9607 หรอื 0 2503 3595 หรอื e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หรอื 

  ศนูยส์ารสนเทศ (Call Center) โทรศพัท ์0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th หรอื 

  ศนูยว์ทิยบรกิารและชมุชนสมัพันธ ์มสธ. ทัง้ 11 แหง่ ทัว่ประเทศ  

  (ศกึษาจากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th) 

 

หมายเหต ุ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ ขา้งตน้ นักศกึษาสามารถส าเนาแบบฟอรม์ดงักลา่วไดจ้ากคูม่อืนักศกึษา หรอื download  

 ไดจ้ากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th/Offices/Ore/Form/ 
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รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการพฒันาเด็กปฐมวยั 

Bachelor of Arts Program in Early Childhood Development 

 

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม ศลิปศาสตรบณัฑติ (การพัฒนาเด็กปฐมวยั) 

 อกัษรย่อ ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวยั) 

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ Bachelor of Arts (Early Childhood Education) 

 อกัษรย่อภาษาองักฤษ B.A. (Early Childhood Education) 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื  

2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาทางการศกึษา (วชิาเอกปฐมวยัศกึษา) หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา หรอื 

5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางการศกึษา หรอื 

6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรสีาขาวชิาอืน่ๆ  

 

หมายเหต ุ ผูม้ีคุณสมบัติตามขอ้ 1 – 6 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ 

มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

 บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษาใหม่ได ้

เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่ันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษา หรือ 

เป็นนักศกึษาโครงการความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 
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Bachelor of Arts Program in Early Childhood Development
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่  

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป               5       30 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ              16       96 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี               1        6 

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่              22      132 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

 บงัคบั 4 ชุดวชิา 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

10131 สงัคมมนุษย ์

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

10151 ไทยศกึษา 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

10103 ทกัษะชวีติ 

10121 อารยธรรมมนุษย ์

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

20302 สถติ ิวจิัย และประเมนิผลการศกึษา 

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา 

บงัคบั 12 ชุดวชิา  

21001 พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ส าหรับเด็กปฐมวยั 

21004 ครอบครัวศกึษากบัการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั 

21008 การพัฒนาทกัษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวยั 

21010 การดแูลเด็กปฐมวัยทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

21328 นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม 

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร

ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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21330 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นภาษา 

21331 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นการคดิ 

21426 ประสบการณ์วชิาชพีการพัฒนาเด็กปฐมวยั* 

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

21002 นวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

21006 สขุภาวะเด็กปฐมวัย 

21007 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั 

21009 การจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

ใหเ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 
2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาทางการศกึษา (วชิาเอกปฐมวยัศกึษา) 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป               3       18 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ               8       48 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี               1        6 

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่              12       72 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 2 ชุดวชิา 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา (48 หนว่ยกติ) 

 วชิาแกน 2 ชุดวชิา 

 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 วชิาเฉพาะดา้น 6 ชุดวชิา 

  21001 พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

  21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั 

  21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  21329 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม 

  21330 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นภาษา 

  21426 ประสบการณ์วชิาชพีการพัฒนาเด็กปฐมวยั* 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

ใหเ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 
3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป               3       18 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ              11       66 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี               1        6 

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่              15       90 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

1) ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

 บงัคบั 2 ชุดวชิา  

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษา  

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   10131 สงัคมมนุษย ์ 

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  2) ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ       

   อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

 

 

   

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  3) ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม 

   เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทั่วไป  

   3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 

 วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา 

 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

 วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา  

  21001 พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

  21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ส าหรับเด็กปฐมวยั 

  21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั 

  21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  21328 นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

  21329 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม 

  21330 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นภาษา 

  21426 ประสบการณ์วชิาชพีการพัฒนาเด็กปฐมวยั* 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

ใหเ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 
4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางการศกึษา 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป               1        6 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ              10       60 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี               1        6 

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่              12       72 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

10151 ไทยศกึษา 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

 วชิาแกน 1 ชุดวชิา 

 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

 วชิาเฉพาะดา้น 9 ชุดวชิา 

 บงัคบั 8 ชุดวชิา 

  21001 พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

  21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ส าหรับเด็กปฐมวยั 

  21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั 

  21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  21328 นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

  21329 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม 

  21330 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นภาษา 

  21426 ประสบการณ์วชิาชพีการพัฒนาเด็กปฐมวยั* 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  21004 ครอบครัวศกึษากบัการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

  21009 การจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

  21010 การดแูลเด็กปฐมวัยทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  

ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

ใหเ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 
5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรสีาขาวชิาอืน่ๆ 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป               1        6 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ              11       66 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี               1        6 

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่              13       78 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

10151 ไทยศกึษา  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 

 วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา 

 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 

  21001 พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

  21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ส าหรับเด็กปฐมวยั 

  21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั 

  21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  21328 นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

  21329 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม 

  21330 การพัฒนาเด็กปฐมวยัดา้นภาษา 

  21426 ประสบการณ์วชิาชพีการพัฒนาเด็กปฐมวยั* 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

ใหเ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 1 ตน้   

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  10151 ไทยศกึษา     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10103 ทักษะชวีติ       

  10121 อารยธรรมมนุษย ์     

 ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร  ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา   20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล   20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

   การศกึษา    การศกึษา 

2 ตน้ 21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้           2 ตน้ 21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้           

   ของเด็กปฐมวัย    ของเด็กปฐมวัย 

  21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย   21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา   21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา 

 ปลาย 21004 ครอบครัวศกึษากับการพัฒนา  ปลาย 21004 ครอบครัวศกึษากับการพัฒนา 

   เด็กปฐมวัย    เด็กปฐมวัย 

  21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ   21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ 

   พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย    พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย 

  21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัย   21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   ดา้นรา่งกายอารมณ์-จติใจ    ดา้นรา่งกายอารมณ์-จติใจ 

   และสังคม    และสังคม 

3 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์ 3 ตน้ 10131 สังคมมนุษย ์

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้   20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่   21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ 

   ส าหรับเด็กปฐมวัย    ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 21010 การดแูลเด็กปฐมวัย 3 ปลาย 21010 การดแูลเด็กปฐมวัย 

   ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ    ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

  21328 นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลย ี   21328 นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลย ี

   การศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย    การศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

  - - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  21002 นวัตกรรมการสือ่สารเพือ่   21002 นวัตกรรมการสือ่สารเพือ่ 

   การพัฒนาเด็กปฐมวัย*    การพัฒนาเด็กปฐมวัย* 

  21006 สขุภาวะเด็กปฐมวัย   21006 สขุภาวะเด็กปฐมวัย 

  21007 อาหารและโภชนาการส าหรับ   21007 อาหารและโภชนาการส าหรับ 

   เด็กปฐมวัย*    เด็กปฐมวัย* 

  21009 การจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่   21009 การจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่ 

   พัฒนาเด็กปฐมวัย    พัฒนาเด็กปฐมวัย 

4 ตน้ 21008 การพัฒนาทักษะชวีติส าหรับ 4 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   เด็กปฐมวัย    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัย   21008 การพัฒนาทักษะชวีติส าหรับ 

   ดา้นการคดิ    เด็กปฐมวัย 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

       ดา้นการคดิ 

 ปลาย 21426 ประสบการณ์วชิาชพี  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

   การพัฒนาเด็กปฐมวัย   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

      - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทั่วไป 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10103 ทักษะชวีติ 

      10121 อารยธรรมมนุษย ์

5 ตน้   5 ตน้ 21426 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาทางการศกึษา (วชิาเอกปฐมวยัศกึษา) 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 1 ตน้   

  21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้     

   ของเด็กปฐมวัย     

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

   การศกึษา   20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ   20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

   พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย    การศกึษา 

  21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัย     

   ดา้นรา่งกายอารมณ์-จติใจ     

   และสังคม     

2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 2 ตน้ 21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้

  21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย    ของเด็กปฐมวัย 

  21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา   21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

      21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา 

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ 

  21426 ประสบการณ์วชิาชพี    พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย 

   การพัฒนาเด็กปฐมวัย   21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    ดา้นรา่งกายอารมณ์-จติใจ 

  10131 สังคมมนุษย ์    และสังคม 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ   10131 สังคมมนุษย ์

      10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

       สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

3 ตน้   3 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

      21426 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

      - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 
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3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  10151 ไทยศกึษา     

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้     

 ปลาย 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

  20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล    การศกึษา 

   การศกึษา   20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี*้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี*้ 

  10131 สังคมมนุษย*์*   10131 สังคมมนุษย*์ 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ***    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ*** 

2 ตน้ 21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้ 2 ตน้ 21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้

   ของเด็กปฐมวัย    ของเด็กปฐมวัย 

  21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่   21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ 

   ส าหรับเด็กปฐมวัย    ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย   21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ปลาย 21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ  ปลาย 21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ 

   พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย    พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย 

  21328 นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลย ี   21328 นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลย ี

   การศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย    การศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

  21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัย   21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   ดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ     ดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ  

   และสังคม    และสังคม 

3 ตน้ 21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา 3 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  21426 ประสบการณ์วชิาชพี   10151 ไทยศกึษา 

   การพัฒนาเด็กปฐมวัย   21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 ปลาย    ปลาย 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

      21426 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

      - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

 

หมายเหต ุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา สามารถเลือกเรียนชุดวชิา 10131 สังคมมนุษย์ หรือ ชุดวชิา 10141 วทิยาศาสตร ์

เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ เพยีงชดุใดชดุหนึง่เทา่นัน้ 
 ** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร 

 *** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และศลิปกรรม 

 

 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 27

หล
ักส

ูตร
ศิล

ปศ
าส
ตร
บัณ

ฑิต

วิช
าเอ

กก
าร
พัฒ

นา
เด
็กป

ฐม
วัย

30 
 

4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางการศกึษา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้     

   ของเด็กปฐมวัย     

  21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย     

 ปลาย 21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

   พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย   21328 นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยทีาง 

  21328 นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลย ี    การศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

   การศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย   21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัย    ดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ  

   ดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ     และสังคม 

   และสังคม     

2 ตน้ 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ 2 ตน้ 21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้

  21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่    ของเด็กปฐมวัย 

   ส าหรับเด็กปฐมวัย   21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ 

  21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา    ส าหรับเด็กปฐมวัย 

      21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ปลาย 21426 ประสบการณ์วชิาชพี  ปลาย 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

   การพัฒนาเด็กปฐมวัย   21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  21004 ครอบครัวศกึษากับการพัฒนา   21004 ครอบครัวศกึษากับการพัฒนา 

   เด็กปฐมวัย    เด็กปฐมวัย 

  21009 การจัดสภาพแวดลอ้ม   21009 การจัดสภาพแวดลอ้ม 

   เพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย    เพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  21010 การดแูลเด็กปฐมวัย   21010 การดแูลเด็กปฐมวัย 

   ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ    ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

3 ตน้   3 ตน้ 21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา 

      21426 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

      - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 
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5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรสีาขาวชิาอืน่ๆ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา     

  21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้     

   ของเด็กปฐมวัย     

 ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล  ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

   การศกึษา    การศกึษา 

  21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ   20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

   พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย   21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ 

  21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัย    พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย 

   ดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ      

   และสังคม     

2 ตน้ 21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   ส าหรับเด็กปฐมวัย   20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย   21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้

  21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา    ของเด็กปฐมวัย 

 ปลาย 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้  ปลาย 21328 นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลย ี

  21328 นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลย ี    การศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

   การศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย   21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    ดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ  

       และสังคม 

      - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

3 ตน้ 21426 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ 

   การพัฒนาเด็กปฐมวัย    ส าหรับเด็กปฐมวัย 

      21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

      21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา 

 ปลาย    ปลาย 21426 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

Bachelor of Arts Program in Guidance and Psychological Counseling 

 

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม  ศลิปศาสตรบณัฑติ (การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) 

 อกัษรย่อ  ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา) 

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ Bachelor of Arts (Guidance and Psychological Counseling) 

 อกัษรย่อภาษาองักฤษ B.A. (Guidance and Psychological Counseling) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าจากสถาบัน 

อดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื  

2. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีกุสาขาวชิา จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยัรับรอง 

 

หมายเหต ุ  1)   ผูม้ีส ิทธิเขา้ศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ้ 1 – 2 ตอ้งไม่เป็นโรคที่ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

    การเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

  2)  บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสื่อมเสีย หากการกระท านั้น   

     ไดก้ระท าโดยมไิดม้ีเจตนากระท าความผดิ หรอืกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเขา้ศกึษาใหม่ได ้ 

    หากสภาวชิาการเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา ทัง้นีเ้มือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับตัง้แตว่นัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศกึษา 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ทกุสาขาวชิา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป      3      18 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ     10      60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี      1       6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่     14      84 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  1) ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรอืบรหิารธุรกจิ อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

และศลิปกรรม ใหศ้กึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

   2) ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส ิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหศ้กึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา 

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา 

  บงัคบั 6 ชุดวชิา 

  25301 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  25302 หลกัและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  25303 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ 

  25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ 

  25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  25411 ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา** 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  22304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น 

  25304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมกีารปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสาร 

   ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ให เ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่ เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร  ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป           3      18 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ          10      60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี           1       6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่          14      84 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   บงัคบั 2 ชุดวขิา 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา 

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา 

  บงัคบั 6 ชุดวชิา 

  25301 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  25302 หลกัและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  25303 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ 

  25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ 

  25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  25411 ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา* 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  22304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น 

  25304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก     

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ให เ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่ เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนียบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 33

หล
ักส

ูตร
ศิล

ปศ
าส
ตร
บัณ

ฑิต

วิช
าเอ

กก
าร
แน

ะแ
นว
แล

ะก
าร
ปร
ึกษ

าเช
ิงจ
ิตว
ิทย

า

36 
 

3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีกุสาขาวชิา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา   หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป           1              6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ          10             60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี           1              6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่          12              72 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

   20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

   20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา 

   20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

 วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา 

  บงัคบั 6 ชุดวชิา 

  25301 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  25302 หลกัและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  25303 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ 

  25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ 

  25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  25411 ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา* 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  22304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น 

  25304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 ให เ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่ เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนียบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา  

1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ทกุสาขาวชิา 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา     

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้     

 ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล  ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

   การศกึษา    การศกึษา 

  25301 จติวทิยาและสังคมวทิยา   25301 จติวทิยาและสังคมวทิยา 

   พืน้ฐานเพือ่การแนะแนวและ    พืน้ฐานเพือ่การแนะแนวและ 

   การปรกึษาเชงิจติวทิยา    การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย*์ 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ   10131 สังคมมนุษย*์ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ**   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  25302 หลักและระบบงานแนะแนว    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ** 

   และการปรกึษาเชงิจติวทิยา   25302 หลักและระบบงานแนะแนว 

  25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนว    และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

   และการปรกึษาเชงิจติวทิยา     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  25303 การแนะแนวและการปรกึษา   25303 การแนะแนวและการปรกึษา 

   เชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ    เชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ 

  25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้   25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ 

3 ตน้ 25411 ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนว 3 ตน้ 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

   และการปรกึษาเชงิจติวทิยา   25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนว 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  22304 การแนะแนวและการปรกึษา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   เชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุน่   22304 การแนะแนวและการปรกึษา 

  25304 การแนะแนวและการปรกึษา    เชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุน่ 

   เชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก   25304 การแนะแนวและการปรกึษา 

       เชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

 ปลาย    ปลาย 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

      25411 ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนว 

       และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 

 
 
 

หมายเหตุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 

** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และศลิปกรรม 
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2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สาร     

   การศกึษา     

  20303 จติวทิยาและวทิยาการ     

   การเรยีนรู ้     

 ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล  ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

   การศกึษา    การศกึษา 

  25301 จติวทิยาและสังคมวทิยา   25301 จติวทิยาและสังคมวทิยา 

   พืน้ฐานเพือ่การแนะแนวและ    พืน้ฐานเพือ่การแนะแนวและ 

   การปรกึษาเชงิจติวทิยา    การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

2 ตน้ 25302 หลักและระบบงานแนะแนว 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   และการปรกึษาเชงิจติวทิยา   25302 หลักและระบบงานแนะแนว 

  25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนว    และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

   และการปรกึษาเชงิจติวทิยา   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   10131 สังคมมนุษย ์

  10131 สังคมมนุษย ์   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  25303 การแนะแนวและการปรกึษา   25303 การแนะแนวและการปรกึษา 

   เชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ    เชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ 

  25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้   25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ 

3 ตน้ 25411 ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนว 3 ตน้ 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

   และการปรกึษาเชงิจติวทิยา   25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนว 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  22304 การแนะแนวและการปรกึษา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   เชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุน่   22304 การแนะแนวและการปรกึษา 

  25304 การแนะแนวและการปรกึษา    เชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุน่ 

   เชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก   25304 การแนะแนวและการปรกึษา 

       เชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

 ปลาย    ปลาย 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

      25411 ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนว 

       และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีกุสาขาวชิา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 1 ตน้   

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้     

  25302 หลักและระบบงานแนะแนว     

   และการปรกึษาเชงิจติวทิยา     

 ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล  ปลาย 25301 จติวทิยาและสังคมวทิยา 

   การศกึษา    พืน้ฐานเพือ่การแนะแนวและ 

  25301 จติวทิยาและสังคมวทิยา    การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

   พืน้ฐานเพือ่การแนะแนวและ   25303 การแนะแนวและการปรกึษา 

   การปรกึษาเชงิจติวทิยา    เชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 2 ตน้ 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนว   25302 หลักและระบบงานแนะแนว 

   และการปรกึษาเชงิจติวทิยา    และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

  - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  22304 การแนะแนวและการปรกึษา   22304 การแนะแนวและการปรกึษา 

   เชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุน่    เชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุน่ 

  25304 การแนะแนวและการปรกึษา   25304 การแนะแนวและการปรกึษา 

   เชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก    เชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

 ปลาย 25303 การแนะแนวและการปรกึษา  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

   เชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ   20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

  25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้    การศกึษา 

  25411 ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนว   25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ 

   และการปรกึษาเชงิจติวทิยา     

3 ตน้   3 ตน้ 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

      25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนว 

       และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

      25411 ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนว 

       และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

Bachelor of Arts Program in Lifelong Learning 

 

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม  ศลิปศาสตรบณัฑติ (การเรยีนรูต้ลอดชวีติ) 

 อกัษรย่อ  ศศ.บ. (การเรยีนรูต้ลอดชวีติ) 

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ Bachelor of Arts (Lifelong Learning) 

 อกัษรย่อภาษาองักฤษ B.A. (Lifelong Learning) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที ่

สภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื  

2. ส าเร็จการศกึษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทุกสาขาวชิาจากสถาบันอุดมศึกษาที ่

สภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 

 

หมายเหต ุ  1)   ผูม้ีส ิทธิเขา้ศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ้ 1 – 2 ตอ้งไม่เป็นโรคที่ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

    การเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

  2)  บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสื่อมเสีย หากการกระท านั้น   

     ไดก้ระท าโดยมไิดม้ีเจตนากระท าความผดิ หรอืกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเขา้ศกึษาใหม่ได ้ 

    หากสภาวชิาการเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา ทัง้นีเ้มือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับตัง้แตว่นัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศกึษา 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ทกุสาขาวชิา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป           3                18 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ          10                60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี           1                 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่          14                 84 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   1) ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรอืบรหิารธุรกจิ อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

ศลิปกรรม หรอืประเภทวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ใหศ้กึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

    10151 ไทยศกึษา 

   2) ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส ิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม 

ประมง เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร หรอืประเภทวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ใหศ้กึษาชดุวชิา

ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

  20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา 

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา 

  26301 การเรยีนรูต้ลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ 

  26302 การจัดการศกึษานอกระบบเพือ่การเรยีนรูใ้นชมุชน 

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  26404 หลกัการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม 

  26405 การเรยีนรูท้างไกล 

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  26407 ประสบการณ์วชิาชพีการเรยีนรูต้ลอดชวีติ** 

 

    

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมกีารปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงได  ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสาร 

   ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ให เ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่ เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนียบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรทีกุสาขาวชิา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป           1                  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ          10                 60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี           1                  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่           12                  72 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

   20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

   20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา 

   20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

 วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา 

  26301 การเรยีนรูต้ลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ 

  26302 การจัดการศกึษานอกระบบเพือ่การเรยีนรูใ้นชมุชน 

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  26404 หลกัการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม 

  26405 การเรยีนรูท้างไกล 

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  26407 ประสบการณ์วชิาชพีการเรยีนรูต้ลอดชวีติ*  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ให เ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่ เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนียบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืชดุวชิาทีจ่ะตอ้งศกึษาไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา  

1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ทกุสาขาวชิา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา     

  26301 การเรยีนรูต้ลอดชวีติและ     

   การศกึษานอกระบบ     

 ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล  ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

   การศกึษา    การศกึษา 

  26302 การจัดการศกึษานอกระบบ   26302 การจัดการศกึษานอกระบบ 

   เพือ่การเรยีนรูใ้นชมุชน    เพือ่การเรยีนรูใ้นชมุชน 

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่   26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่ 

   การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ    การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

2 ตน้ 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ 2 ตน้ 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชน   26403 แหลง่วทิยาการชมุชน 

   เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ    เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  26404 หลักการเรยีนรูแ้ละเทคนคิ   26404 หลักการเรยีนรูแ้ละเทคนคิ 

   การฝึกอบรม    การฝึกอบรม 

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สังคมมนุษย*์   10131 สังคมมนุษย*์ 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ**    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ** 

  26405 การเรยีนรูท้างไกล   26405 การเรยีนรูท้างไกล 

3 ตน้ 26407 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   การเรยีนรูต้ลอดชวีติ   20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

      26301 การเรยีนรูต้ลอดชวีติและ 

       การศกึษานอกระบบ 

 ปลาย    ปลาย 26407 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

      - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร หรอืประเภทวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

                 ** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม หรอืประเภทวชิาที ่   

เกีย่วขอ้ง 
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2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรทีกุสาขาวชิา 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สาร     

   การศกึษา     

  26301 การเรยีนรูต้ลอดชวีติและการศกึษา     

   นอกระบบ     

 ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล  ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

   การศกึษา    การศกึษา 

  26302 การจัดการศกึษานอกระบบ   26302 การจัดการศกึษานอกระบบ 

   เพือ่การเรยีนรูใ้นชมุชน    เพือ่การเรยีนรูใ้นชมุชน 

  26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่   26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่ 

   การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ    การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

2 ตน้ 20303 จติวทิยาและวทิยาการ 2 ตน้ 20303 จติวทิยาและวทิยาการ 

   การเรยีนรู ้    การเรยีนรู ้

  26403 แหลง่วทิยาการชมุชน   26403 แหลง่วทิยาการชมุชน 

   เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ    เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

  26404 หลักการเรยีนรูแ้ละเทคนคิ   26404 หลักการเรยีนรูแ้ละเทคนคิ 

   การฝึกอบรม    การฝึกอบรม 

 ปลาย 26405 การเรยีนรูท้างไกล  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  26407 ประสบการณ์วชิาชพี   20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

   การเรยีนรูต้ลอดชวีติ   26405 การเรยีนรูท้างไกล 

  - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

3 ตน้   3 ตน้ 26301 การเรยีนรูต้ลอดชวีติและ 

       การศกึษานอกระบบ 

      26407 ประสบการณ์วชิาชพี 

       การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

      - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 
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รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Bachelor of Arts Program in Educational Technology and Communications
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

Bachelor of Arts Program in Educational Technology and Communications 

 

ชือ่ปรญิญา 

 ชือ่เต็ม  ศลิปศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) 

 อกัษรย่อ  ศศ.บ. (เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา) 

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ Bachelor of Arts (Educational Technology and Communications) 

 อกัษรย่อภาษาองักฤษ B.A. (Educational Technology and Communications) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
1. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรอืเทยีบเท่าจากสถาบันอุดมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลัย

นัน้ๆ รับรอง หรอื  

2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่จากสถาบันอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีกุสาขา 

 

หมายเหต ุ  1)  ผูม้ีส ิทธิเขา้ศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ้ 1 – 3 ตอ้งไม่เป็นโรคที่ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพ 

    การเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

  2)  บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสื่อมเสีย หากการกระท านั้น   

     ไดก้ระท าโดยมไิดม้ีเจตนากระท าความผดิ หรอืกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท า จะกลับเขา้ศกึษาใหม่ได ้ 

    หากสภาวชิาการเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา ทัง้นีเ้มือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับตัง้แตว่นัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศกึษา 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ทกุสาขาวชิา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป           3                18 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ          10                60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี           1                 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่           14                 84 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   1) ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรอืบรหิารธุรกจิ อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

และศลิปกรรม ใหศ้กึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

    10151 ไทยศกึษา 

   2) ส าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส ิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม 

ประมง เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหศ้กึษาชุดวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป

 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

   20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

   20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา 

   20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

 วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา 

 27101 อปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 27103 สือ่การศกึษาพัฒนสรร 

 27104 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา** 

 27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

 27117 เทคโนโลยกีารจัดการศกึษา 

 27401 สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 27416 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา*** 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมกีารปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงได  ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสาร 

   ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  ** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  *** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ให เ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่ เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรทีกุสาขา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป           1                 6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ          10                60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี           1                 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่           12                 72 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 3 ชุดวชิา 

   20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

   20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา 

   20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

 วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา 

 27101 อปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 27103 สือ่การศกึษาพัฒนสรร 

 27104 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา* 

 27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

 27117 เทคโนโลยกีารจัดการศกึษา 

 27401 สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 27416 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา** 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ให เ้ลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่ เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตร 

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ทกุสาขาวชิา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา     

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล   20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

   การศกึษา    การศกึษา 

  27103 สือ่การศกึษาพัฒนสรร   27103 สือ่การศกึษาพัฒนสรร 

2 ตน้ 10131 สังคมมนุษย*์ 2 ตน้ 20301 เทคโนโลยแีละสือ่สาร 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ    การศกึษา 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ**   27101 อปุกรณ์ทางเทคโนโลย ี

  27101 อปุกรณ์ทางเทคโนโลย ี    และสือ่สารการศกึษา 

   และสือ่สารการศกึษา   27104 วทิยกุระจายเสยีงและ 

  27104 วทิยกุระจายเสยีงและ    วทิยโุทรทัศนเ์พือ่การศกึษา*** 

   วทิยโุทรทัศนเ์พือ่การศกึษา***     

 ปลาย 27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา  ปลาย 10131 สังคมมนุษย*์ 

  27117 เทคโนโลยกีารจัดการศกึษา   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ** 

      10151 ไทยศกึษา 

      27117 เทคโนโลยกีารจัดการศกึษา 

3 ตน้ 27401 สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3 ตน้ 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

  27416 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี   27401 สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

   และสือ่สารการศกึษา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 ปลาย    ปลาย 27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

      27416 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี

       และสือ่สารการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร 

 ** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และศลิปกรรม 

  *** เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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2. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรทีกุสาขา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา     

  20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้     

 ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล  ปลาย 20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผล 

   การศกึษา    การศกึษา 

  27103 สือ่การศกึษาพัฒนสรร   27103 สือ่การศกึษาพัฒนสรร 

  27117 เทคโนโลยกีารจัดการศกึษา   27117 เทคโนโลยกีารจัดการศกึษา 

2 ตน้ 27101 อปุกรณ์ทางเทคโนโลย ี 2 ตน้ 20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้

   และสือ่สารการศกึษา   27101 อปุกรณ์ทางเทคโนโลย ี

  27104 วทิยกุระจายเสยีงและ    และสือ่สารการศกึษา 

   วทิยโุทรทัศนเ์พือ่การศกึษา*   27104 วทิยกุระจายเสยีงและ 

  27401 สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน    วทิยโุทรทัศนเ์พือ่การศกึษา* 

 ปลาย 27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  27416 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี   20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

   และสือ่สารการศกึษา   27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

3 ตน้   3 ตน้ 27401 สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

      27416 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลย ี

       และสือ่สารการศกึษา 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
Certificate Program in Early Childhood Development Innovation

53 
 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรนวตักรรมการพฒันาเด็กปฐมวยั 

Certificate Program in Early Childhood Development Innovation 

 
ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม     ประกาศนยีบตัรนวตักรรมการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

  อกัษรยอ่     ป. นวตักรรมการพัฒนาเด็กปฐมวยั   

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Certificate in Early Childhood Development Innovation 

  อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  Cert. in Early Childhood Development Innovation 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1.   ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากว่าชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศกึษาตอนตน้ หรือมีอายุไม่นอ้ยกว่า 25 ปี

บรบิรูณ์ในวนัเปิดภาคการศกึษาทีส่มัคร หรอื 

2. ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากวา่ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือ

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทยีบเท่า หรืออนุปรญิญา หรือ

เทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ จากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาสถาบนัการศกึษานัน้ๆ รับรอง หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาจากการศกึษานอกระบบ หรือผูท้ี่ศกึษาตามอัธยาศัย และไดรั้บการเทียบโอนผล

การศกึษาซึง่สภาวชิาการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศกึษาได ้

 

 

หมายเหต ุ ผูม้ีคุณสมบัติตามขอ้ 1 – 4 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ 

มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

 บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษาใหม่ได ้

เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่ันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษา หรือ 

เป็นนักศกึษาโครงการความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากว่า ม.3 หรือเทยีบเท่า หรอื ม.6 หรอืเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรอืเทยีบเท่า หรอื ปวส. หรอื

เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ หรอืจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษา

ตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 
 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ  

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 30 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   5 30  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร   

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา  (30 หนว่ยกติ) 

  21001 พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย 

  21002 นวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย    

  21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ส าหรับเด็กปฐมวยั 

  21004 ครอบครัวศกึษากบัการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั 

 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา** 

ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากว่า ม.3 หรอืเทยีบเท่า หรือ ม.6 หรือเทยีบเท่า หรือ ปวช. หรือเทยีบเท่า หรือ ปวส. หรือ

เทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ หรอืจากการศกึษานอกระบบ หรอืผูท้ีศ่กึษา

ตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 21001 พัฒนาการและการเรยีนรู ้ 1 ตน้   

   ของเด็กปฐมวัย     

  21002 นวัตกรรมการสือ่สาร     

   เพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย        

  21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่     

   ส าหรับเด็กปฐมวัย     

 ปลาย 21004 ครอบครัวศกึษากับการพัฒนา  ปลาย   

   เด็กปฐมวัย     

  21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิ     

   พฤตกิรรมเด็กปฐมวัย     

 

 

 

 

หมายเหต ุ *  โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสูตรอาจมกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสาร

  ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

 ** เปิดรับสมคัรนักศกึษาเฉพาะภาคตน้เทา่นัน้  



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม 
Certificate Program in Holistic Well-Being Development 

for Early Childhood

56 
 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรการพฒันาสขุภาวะเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม 

Certificate Program in Holistic Well-Being Development  

for Early Childhood 

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

  ชือ่เต็ม     ประกาศนยีบตัรการพัฒนาสขุภาวะเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม 

  อกัษรยอ่     ป. การพัฒนาสขุภาวะเด็กปฐมวยัแบบองคร์วม 

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Certificate in Holistic Well-Being Development 

         for Early Childhood 

  อกัษรย่อภาษาองักฤษ  Cert. in Holistic Well-Being Development for Early Childhood 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากว่าชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และประกอบอาชพีมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หลังจากจบมัธยมศกึษาตอนตน้ หรือมีอายุไม่นอ้ยกว่า 25 ปี

บรบิรูณ์ในวนัเปิดภาคการศกึษาทีส่มัคร หรอื 

2. ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากวา่ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือ

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากวา่ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทยีบเท่า หรืออนุปรญิญา หรือ

เทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ จากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาสถาบนัการศกึษานัน้ๆ รับรอง หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาจากการศกึษานอกระบบ หรือผูท้ี่ศกึษาตามอัธยาศัย และไดรั้บการเทียบโอนผล

การศกึษาซึง่สภาวชิาการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหรั้บเขา้ศกึษาได ้

 

หมายเหต ุ ผูม้ีคุณสมบัติตามขอ้ 1 – 4 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ 

มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

 บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษาใหม่ได ้

เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่ันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษา หรือ 

เป็นนักศกึษาโครงการความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากวา่ ม.3 หรอืเทยีบเท่า หรอื ม.6 หรอืเทยีบเท่า หรอื ปวช. หรอืเทยีบเท่า หรือ ปวส. 

หรอืเทยีบเท่าหรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตรีหรอืเทยีบเท่า หรือจากการศกึษานอกระบบ หรือผูท้ี่

ศกึษาตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 30 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  5 30  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร   

  หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา  (30 หนว่ยกติ) 

  21006 สขุภาวะเด็กปฐมวยั 

  21007 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั 

  21008 การพัฒนาทกัษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวยั 

  21009 การจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

  21010 การดแูลเด็กปฐมวยัทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา** 

ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่ากว่า ม.3 หรือเทยีบเท่า หรอื ม.6 หรือเทยีบเท่า หรอื ปวช. หรือเทยีบเท่า หรอื ปวส. 

หรอืเทยีบเท่าหรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตรีหรอืเทยีบเท่า หรือจากการศกึษานอกระบบ หรือผูท้ี่

ศกึษาตามอธัยาศยั และไดรั้บการเทยีบโอนผลการศกึษา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 21006 สขุภาวะเด็กปฐมวัย 1 ตน้   

  21007 อาหารและโภชนาการ     

   ส าหรับเด็กปฐมวัย     

  21008 การพัฒนาทักษะชวีติ     

   ส าหรับเด็กปฐมวัย     

 ปลาย 21009 การจัดสภาพแวดลอ้ม  ปลาย   

   เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย     

  21010 การดแูลเด็กปฐมวัย     

   ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ     

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  *  โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสูตรอาจมกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสาร 

   ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  ** เปิดรับสมคัรนักศกึษาเฉพาะภาคตน้ เทา่นัน้  



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้จัดการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้สำาหรับผู้สูงอายุ 
Certificate Program in Learning Organizer for the Older Adults

59 
 

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูจ้ดัการเรยีนรูส้ าหรบัผูส้งูอายุ 

Certificate Program in Learning Organizer for the Older Adults 

 

ชือ่ประกาศนยีบตัร 

 ชือ่เต็ม  ประกาศนยีบตัรผูจั้ดการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ 

 อกัษรย่อ  ป. ผูจั้ดการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ 

 ชือ่เต็มภาษาองักฤษ    Certificate in Learning Organizer for the Older Adults 

 อกัษรย่อภาษาองักฤษ Cert. in Learning Organizer for the Older Adults 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนตน้ (ม.3) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง 

และประกอบอาชพีมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี หลังจากจบมัธยมศกึษาตอนตน้ หรอืมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 25 ปีบรบิรูณ์ในวัน

เปิดภาคการศกึษาทีส่มัคร หรอืผา่นการอบรมหลักสตูรระดบัประกาศนียบัตรทีส่ภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง หรอื 

2. ส าเร็จการศกึษาชัน้ประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรือ

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรือ

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ จากสถาบนัการศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่

หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 

 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร     ชุดวชิา  หนว่ยกติ 

หมวดวชิาเฉพาะ             5            30 

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่              5            30 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

26001 ธรรมชาตแิละพัฒนาการของผูส้งูอายุ 

26002 การเรยีนรูเ้พือ่ชวีติส าหรับผูส้งูอายุ 

26003 สือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ 

26004 การบรหิารและจัดการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ 

26005 กรณีศกึษาการจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ 

  

แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวส. หรอืเทยีบเทา่

หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 26001 ธรรมชาตแิละพัฒนาการ 1 ตน้   

   ของผูส้งูอายุ     

  26002 การเรยีนรูเ้พือ่ชวีติส าหรับผูส้งูอายุ     

  26003 สือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ     

 ปลาย 26004 การบรหิารและจัดการเรยีนรู ้  ปลาย 26004 การบรหิารและจัดการเรยีนรู ้

   ส าหรับผูส้งูอาย ุ    ส าหรับผูส้งูอาย ุ

  26005 กรณีศกึษาการจัดกจิกรรม   26005 กรณีศกึษาการจัดกจิกรรม 

   การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ    การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ 

2 ตน้   2 ตน้ 26001 ธรรมชาตแิละพัฒนาการ 

       ของผูส้งูอายุ 

      26002 การเรยีนรูเ้พือ่ชวีติส าหรับผูส้งูอายุ 

      26003 สือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ 

 

 
หมายเหต ุ  *  โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสูตรอาจมกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสาร 

   ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
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แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา 
 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 

ตน้ 

ภาค 

ปลาย 

ภาค 

พเิศษ 

10103 ทักษะชวีติ    

10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร    

10121 อารยธรรมมนุษย ์    

10131 สังคมมนุษย ์    

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    

10151 ไทยศกึษา    

10152 ไทยกับสังคมโลก    

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน    

20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา    

20302 สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา    

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้    

21001 พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย             

21002 นวัตกรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย       

21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ส าหรับเด็กปฐมวัย    

21004 ครอบครัวศกึษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย                           

21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวัย          

21006 สขุภาวะเด็กปฐมวัย    

21007 อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย    

21008 การพัฒนาทักษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวัย    

21009 การจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย    

21010 การดแูลเด็กปฐมวัยทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ    

21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย    

21328 นวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยทีางการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวัย    

21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ และสังคม    

21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นภาษา    

21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นการคดิ    

21426 ประสบการณ์วชิาชพีการพัฒนาเด็กปฐมวัย    

22304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุน่    

25301 จติวทิยาและสังคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา    

25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา    

25303 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ    

25304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก    

25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้    

25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา    

 

 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 6162 
 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 

ตน้ 

ภาค 

ปลาย 

ภาค 

พเิศษ 

25411 ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา    

26001 ธรรมชาตแิละพัฒนาการของผูส้งูอาย ุ    

26002 การเรยีนรูเ้พือ่ชวีติส าหรับผูส้งูอาย ุ    

26003 สือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ    

26004 การบรหิารและจัดการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ    

26005 กรณีศกึษาการจัดกจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ    

26301 การเรยีนรูต้ลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ    

26302 การจัดการศกึษานอกระบบเพือ่การเรยีนรูใ้นชมุชน       

26403 แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ    

26404 หลักการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม    

26405 การเรยีนรูท้างไกล    

26406 การพัฒนาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ    

26407 ประสบการณ์วชิาชพีการเรยีนรูต้ลอดชวีติ    

27101 อปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา    

27103 สือ่การศกึษาพัฒนสรร    

27104 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทัศนเ์พือ่การศกึษา*    

27112 การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา    

27117 เทคโนโลยกีารจัดการศกึษา    

27401 สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน    

27416 ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา    

 

หมายเหต ุ  ขอ้มูลการเปิดสอนชุดวชิาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้ ขอใหนั้กศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต ์

   ของมหาวทิยาลยั 

* เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษา62

รายละเอียดของชุดวิชา

63 
 

      รายละเอยีดของชุดวชิา 
 

10103 ทกัษะชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคัญ 

 3. เพือ่สามารถใชท้ักษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถู้กตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ

  สงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่สง่ผลต่อการจัดระเบยีบสังคม

  มนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐาน

ของมนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม 

ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และการพัฒนาการทางวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยทีีม่ี

  อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยู่ของมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับววิัฒนาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และ     

  เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยุกตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่ายกายมนุษย ์มนุษย์กับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กี่ยวกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร์ การตัง้ถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก  (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง

  เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิตติ่างๆ ทัง้ทาง 

  การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซึง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวิเคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจจุดประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

4.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลังและประวตัศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาค

ตา่งๆ ในโลก 

20301 เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Educational Technology and Communication 

 วตัถปุระสงค ์

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันวตักรรมและขอบขา่ยทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจขอบขา่ยดา้นสือ่สารการศกึษา รวมถงึประเภทของสือ่การศกึษาในรูปแบบ     

    ตา่งๆ ทีน่ ามาใชใ้นการเรยีน 

3. เพื่อใหต้ระหนักถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษามาใชใ้นการจัดระบบ        

  ทางการศกึษาในระบบโรงเรยีนนอกระบบโรงเรยีน และอัธยาศัย ตลอดจนการจัดการศกึษาทีบ่า้นและ

  ชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาถงึนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา ทีเ่ป็นขอบขา่ยทางเทคโนโลยกีารศกึษา เกีย่วขอ้งกับ

การจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา พฤติกรรม วิธีการ และสื่อสารการศึกษาซึ่งส่งผลต่อการ 

จัดสภาพแวดลอ้มการจัดการและการประเมินทางการศึกษาการสื่อสารทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับสื่อ  

สือ่ทางการศกึษาครอบคลุม สือ่สิง่พมิพ์เพื่อการศกึษา สือ่โสตทัศน์เพื่อการศกึษา สือ่เสยีงเพื่อการศกึษา สือ่ภาพ

เพื่อการศกึษา สือ่อเิล็กทรอนิกสแ์ละสือ่สังคมเพื่อการศกึษา ยังมีสือ่ที่เกีย่วขอ้งกับ การน าเสนอในรูปแบบสือ่ 

จัดแสดงและสือ่สามมติเิพือ่การศกึษา สือ่วธิกีาร และศนูยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลย ีและสือ่สารทางการศกึษาสง่ผลกับ

ระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอัธยาศยั การจัดการศกึษาทีบ่า้น และในชมุชน เพือ่น าความรู ้

ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 
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20302 สถติ ิวจิยั และประเมนิผลการศกึษา  (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 

 ความรูพ้ื้นฐานในการวจิัย การด าเนินงานวจิัย การออกแบบวจิัย การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียน  การสอน 

ในระบบและนอกระบบ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการวัดและประเมนิผลทางการศกึษา การประเมนิผลในชัน้เรยีน บรูณาการ

การวจิัย การวัดและประเมนิเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบ เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมือ 

เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจัิย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดดา้นพุทธพิิสัย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัด 

ดา้นเจตพิสัย การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดดา้นทักษะพิสัย การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิัยและประเมิน

การศกึษา สถติพิืน้ฐานเพือ่การวจัิยและประเมนิการศกึษา การเตรยีมขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติพิืน้ฐาน

การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูล การสรุปและอภปิรายผล การเขยีนรายงานวจิัยและประเมนิ การน าเสนอผลงาน

การวจัิยและการใชผ้ลการวจัิยและประเมนิเพือ่พัฒนาการศกึษา 

20303 จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้  (6 หนว่ยกติ) 

 Psychology and Learning Methodology 

 วตัถปุระสงค ์

1.  เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวทิยาที่เกี่ยวขอ้งกับครูและ

บคุลากรทางการศกึษา 

2. เพื่อใหส้ามารถน าหลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีางจติวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและ

จัดการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับรูปแบบการเรียนรู แ้ละ    

การสอนทัง้ในระบบและนอกระบบ 

4. เพื่อใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาผูเ้รยีนและจัดการเรยีนการสอนทัง้ในระบบและ

นอกระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีจิตวทิยาพัฒนาการวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผูใ้หญ่ จิตวทิยา  การศึกษา 

กลุ่มปัญญานิยม กลุ่มมนุษยนิยม และกลุ่มพฤติกรรมนิยม จิตวทิยาเพื่อการแนะแนวจิตวทิยา  การปรึกษา 

กลุ่มทฤษฎีทีเ่นน้ความคดิและเหตุผล กลุ่มทฤษฎีทีเ่นน้อารมณ์และความรูส้กึ และกลุ่มทฤษฎีทีเ่นน้พฤตกิรรม 

จติวทิยาบุคลกิภาพ จติวทิยาสังคม จติวทิยาชุมชน จิตวทิยาการเรียนรูก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัยและการน าหลักการแนวคดิและทฤษฎีทางจติวทิยาไปประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรียนรูศ้าสตร์และ 

ศลิป์ในการจัดการศกึษาในระบบและนอกระบบ ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการสอน ทัง้ในระบบและนอกระบบ 
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21001 พฒันาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Child Development and Learning in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการเด็กตามวัยและรูปแบบการเรียนรูข้องเด็ก

ปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละสมรรถนะตามวยัของเด็กปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหส้ามารถเฝ้าระวงั ตดิตามและประเมนิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 6. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบันวตักรรมการเรยีนรูม้าใชใ้นการจัดประสบการณ์ 

 7. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัการจัดสภาพแวดลอ้มมาใชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี แนวคดิและทฤษฎี

ทีเ่กีย่วขอ้งกับพัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคแ์ละสมรรถนะตามวัยของเด็ก

ปฐมวยั กระบวนการคดิของเด็กปฐมวยั รูปแบบการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั นวตักรรมการเรยีนรูท้ีถ่อืสมองเป็นพืน้ฐาน  

ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวัง ตดิตามและประเมนิพัฒนาการและ 

การเรียนรูข้องเด็กปฐมวัย สภาพปัญหาพัฒนาการและการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัยและแนวทางแกไ้ข การน า

นวตักรรมการเรยีนรูม้าใชใ้นการจัดประสบการณ์ และการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

21002 นวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพฒันาเด็กปฐมวยั   (6 หนว่ยกติ) 

 Communication Innovation for Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกี่ยวกับนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กในช่วงอาย ุ

แรกเกดิถงึ 6 ปี 

 2. เพื่อใหส้ามารถเลอืกใช ้คัดสรร ออกแบบ ผลติหรอืสรา้งสรรค ์รวมทัง้ใหค้ าแนะน าเกีย่วกับการใช ้

นวัตกรรมการสือ่สารเพื่อการพัฒนาเด็กในชว่งอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ไดอ้ย่างสรา้งสรรคส์อดคลอ้งกับ

ปัญหาและความตอ้งการของเด็กในชว่งวยัดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรมการสือ่สาร มาใชใ้นการพัฒนาเด็ก

ในชว่งอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ไดอ้ยา่งเทา่ทนักับสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของเด็กกลุม่ดังกลา่ว

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญเกีย่วกบันวัตกรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวยั ทักษะเกีย่วกับนวตักรรม

การสือ่สารและสือ่ รวมทัง้เทคโนโลยกีารสือ่สารในรูปแบบตา่งๆ การเลอืกใชแ้ละคัดสรรนวัตกรรมการสือ่สารต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง หลักการและกระบวนการผลติและการออกแบบ นวัตกรรมการสือ่สารและการใชส้ือ่เพื่อการพัฒนาเด็ก

ในชว่งปฐมวยั สถานการณ์ ปัญหาและความตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกับนวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวยั 
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21003 การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ส าหรบัเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Play, Toys and Playthings for Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลน่เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสัมพันธร์ะหว่างการเล่นกับพัฒนาการเรียนรู ้ลักษณะและ

  พฤตกิรรมการเลน่ของเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัของเลน่และการจัดกจิกรรมการเลน่ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเลน่เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 5. เพื่อใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมการเลน่และวเิคราะหปั์ญหาพฤตกิรรมการเลน่ของเด็กปฐมวัยเพื่อ

เสนอแนวทางแกไ้ข 

 6. เพื่อใหส้ามารถออกแบบและพัฒนาของเล่น เครื่องเล่นเพื่อส่งเสรมิการพัฒนาการเรียนรูข้องเด็ก

  ปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 7. เพื่อใหส้ามารถประยุกตค์วามรูม้าใชจั้ดกจิกรรมการเล่นและสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการเล่นเพื่อ

  สง่เสรมิการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิส าคัญเกีย่วกบัการเลน่ในเด็กอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี ความสมัพันธร์ะหวา่งการเลน่กบัการพัฒนาการ

เรียนรูข้องเด็ก ลักษณะและพฤตกิรรมการเล่นตามวัยของเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ปัจจัยทีม่ีอทิธพิลต่อการเล่น 

ของเด็ก การสนับสนุนการเลน่เพื่อสง่เสรมิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็ก บทบาทของพ่อแม่และผูเ้กีย่วขอ้งใน

การเลอืกของเล่นและเครื่องเล่นทีเ่หมาะกับพัฒนาการเด็ก การออกแบบและการพัฒนาของเล่น เครื่องเล่นเพื่อ

สง่เสรมิพัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็ก ปัญหาพฤตกิรรมการเลน่ของเด็กและแนวทางแกไ้ขปัญหา นวัตกรรมเพือ่

สง่เสรมิประสบการณ์การเล่นของเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย การประเมนิ

พฤตกิรรมการเลน่ของเด็ก 

21004 ครอบครวัศกึษากบัการพฒันาเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Family Studies and Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัครอบครัวและครอบครัวศกึษา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพัฒนกจิและบทบาทของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวยัตามวถิชีวีติไทย 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิสภาพปัญหาของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวยัและหาแนวทางชว่ยเหลอื 

 6. เพื่อใหส้ามารถน าความรูแ้ละนวัตกรรมการใชช้วีติครอบครัวมาใชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดส้อดคลอ้งกับ

ศกัยภาพของเด็ก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของครอบครัว ครอบครัวศกึษากับการเรยีนรู ้ทักษะชวีติครอบครัว  พัฒนกจิ

และบทบาทของครอบครัวในระยะที่มีบุตรในช่วงปฐมวัย หลักการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยตามวถิีชวีติไทย ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การประเมนิสภาพปัญหาของ

ครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแนวทางช่วยเหลือ การน านวัตกรรมการใชช้วีติครอบครัวและนวัตกรรม 

ทางครอบครัวศกึษามาใชใ้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเรื่องการใชว้นัิยเชงิบวกในครอบครัว การส่งเสรมิสุขภาวะ
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ครอบครัว การสือ่สารเพื่อสัมพันธภาพทีด่ใีนครอบครัว การเสรมิสรา้งคุณค่าและคุณธรรมในครอบครัว การเผชญิ

ภาวะวกิฤตใินครอบครัว และการเสรมิพลงัครอบครัว 

21005 การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Assessment and Behavioral Enhancement in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมและการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง วธิีการในการประเมิน และการสรา้งเสริม

พฤตกิรรมเด็ก 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืก และใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิพฤตกิรรมเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมเด็ก จัดระบบขอ้มลู และน าไปใชใ้นการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

 6. เพือ่ใหส้ามารถสรา้งเสรมิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคเ์หมาะกับวยัเด็ก 

 7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยทีม่อีทิธพิล และบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในประเมนิและสรา้งเสรมิ

  พฤตกิรรมเด็ก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ ในการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กอายุแรกเกดิถงึ 6 ปี ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับ

พฤตกิรรมและการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก แนวทางการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก นวัตกรรมการประเมนิ

และการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก แนวทางการแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเด็ก การเลอืกและใชเ้ครือ่งมอืในการประเมนิ

พฤตกิรรมเด็ก การจัดท าสารนิทัศน์และการน าผลไปใชใ้นการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก ปัจจัยทีม่ีอทิธพิลต่อการ

ประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็ก 

21006 สขุภาวะเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Well-being in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัสขุภาวะในเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการและปัจจัยทีม่ผีลตอ่สขุภาวะของเด็กปฐมวยั 

 3. เพื่อใหส้ามารถประเมนิการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการทางดา้นกาย-จติ-สังคม-จติวญิญาณในช่วง

ปฐมวยั 

 4. เพือ่ใหส้ามารถระบปัุญหาสขุภาพกายและจติทีพ่บบอ่ยในเด็กปฐมวัยและการป้องกนัแกไ้ข 

 5. เพื่อใหอ้ธิบายแนวทางการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมโดยครอบครัว ชุมชน  

สถานพัฒนาเด็ก องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และความส าคญัของสขุภาวะในวยัเด็กอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี ความตอ้งการและปัจจัยทีม่ผีลตอ่

สขุภาวะของเด็กปฐมวัย การประเมนิการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการทางดา้นกาย-จติ-สังคม-จติวญิญาณ ปัญหา

สขุภาพกายและจติทีพ่บบอ่ยและการป้องกนัแกไ้ข บรกิารสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง แนวทางการดแูลและสง่เสรมิสขุภาพ

กายและจติในเด็กปฐมวยัโดยครอบครัว ชมุชน สถานพัฒนาเด็ก องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
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21007 อาหารและโภชนาการส าหรบัเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Food and Nutrition for Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัอาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการดา้นอาหารและโภชนาการในแตล่ะชว่งอายขุองเด็กปฐมวยั 

 3. เพื่อใหส้ามารถระบุปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยดา้นอาหารและโภชนาการทีพ่บบ่อยในวัย

เด็กปฐมวยัและแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข 

 4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิและเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการในวยัเด็กปฐมวยั 

 5. เพื่อใหอ้ธบิายแนวทางการดแูลและสง่เสรมิโภชนาการในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัว ชมุชน สถานพัฒนา

เด็กปฐมวยั องคก์ร และเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย และความส าคญัของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั ตัง้แตอ่ายแุรกเกดิ

ถงึ 6 ปี ความตอ้งการดา้นอาหารและโภชนาการในแตล่ะชว่งอายุ ปัญหาโภชนาการและความปลอดภัยดา้นอาหาร

และโภชนาการ การป้องกันและแกไ้ข การประเมนิและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ แนวทางการดูแลและส่งเสริม

โภชนาการในเด็กปฐมวยั โดยครอบครัว ชมุชน สถานพัฒนาเด็ก องคก์รและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

21008 การพฒันาทกัษะชวีติส าหรบัเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills Development for Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทักษะชวีติ และแนวคดิ หลักการ รวมทัง้ทฤษฎทีี่เกีย่วขอ้งกับ

ทกัษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวัย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคป์ระกอบและขอบขา่ยของทักษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวยั 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าใชใ้นการปลกูฝังและสรา้งเสรมิทกัษะชวีติใหก้บัเด็กปฐมวยั 

 5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน และสือ่ในการส่งเสริม

  ทกัษะชวีติใหก้บัเด็กปฐมวยั 

 6. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิทกัษะชวีติของเด็กปฐมวยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของทักษะชวีติ แนวคดิ หลักการ และทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกับทักษะชวีติของ

เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี  พัฒนาการทางอารมณ์  จิตใจ และสังคม พฤติกรรมสังคมทางบวกของเด็กปฐมวัย  

องคป์ระกอบของทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย ขอบข่ายของทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการ

พัฒนาทักษะชวีติของเด็กปฐมวยั ทักษะชวีติในวถิปีระชาธปิไตยส าหรับเด็กปฐมวยั การสรา้งวนัิยในตนเอง การเป็น

สมาชกิทีด่ขีองสงัคม การสรา้งสมัพันธภาพทีด่กีับผูอ้ ืน่ การแสดงความคดิเห็นและการแสดงออกทางอารมณ์ การ

เห็นคณุคา่และเคารพสทิธขิองตนเองและผูอ้ ืน่ การเรยีนรูท้างอารมณ์และสงัคมของเด็กปฐมวัย คณุธรรมจรยิธรรม

ในการอยู่ร่วมกนั ทักษะการแกปั้ญหาและการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้อยา่งสรา้งสรรค ์การปลกูฝังและสรา้งเสรมิทักษะชวีติ

ส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน และสือ่ในการส่งเสรมิทักษะชวีติของเด็กปฐมวัย การ

ประเมนิทกัษะชวีติของเด็กปฐมวยั 
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21009 การจดัสภาพแวดลอ้มเพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Environment Management for Early Childhood Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ หลักการและวธิกีารในการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่ความปลอดภัย

และพัฒนาเด็กปฐมวยั  

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าใชใ้นการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาเด็กปฐมวยัไดร้อบดา้น 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าใชใ้นการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่ความปลอดภัยของเด็กปฐมวยั 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของพ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชนในการจัดสภาพแวดลอ้ม 

ทีเ่หมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ และวธิกีารจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาเด็กแรกเกดิถงึ 6 ปี ทางดา้นร่างกาย-

จติ-สังคม-จติวญิญาณ แนวคดิ หลักการ และวธิีการจัดสภาพแวดลอ้มเพื่อความปลอดภัย การป้องกันการเกดิ

อบุตัเิหต ุและความเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บอนัตรายจากสภาพแวดลอ้ม บทบาทของพ่อแม ่ผูป้กครอง และ

ชมุชนในการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย การประเมนิการจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกับ    

การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

21010 การดแูลเด็กปฐมวยัทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ  (6 หนว่ยกติ) 

 Caring for Early Childhood with Special Needs 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะ สภาพ และปัญหาของเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิและจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการคัดกรองเด็กปฐมวัยทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและการชว่ยเหลอื

ในระยะแรกเริม่ 

 5. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคุณสมบัติ บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการดูแลชว่ยเหลอืเด็กทีม่ี

ความตอ้งการพเิศษ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสือ่ เทคโนโลย ีสิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐานในการดแูลเด็กทีม่ี

  ความตอ้งการพเิศษ 

 8. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแหลง่บรกิารและแหลง่ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กทีม่คีวามตอ้งการ

  พเิศษ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคญัของการดแูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษอายแุรกเกดิถงึ 6 ปี ลกัษณะ สภาพและ

ปัญหาของเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ จติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ หลักการและแนวทางใน

การคัดกรองเด็กปฐมวัยทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและการชว่ยเหลอืในระยะแรกเริม่ หลักการและแนวคดิในการดแูล

เด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ คุณสมบัต ิบทบาทหนา้ทีข่องผูเ้กีย่วขอ้งกับการดูแลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพิเศษ สือ่ 

เทคโนโลย ีสิง่อ านวยความสะดวกพื้นฐานในการดูแลเด็กทีม่ีความตอ้งการพิเศษ แหล่งบรกิารและแหล่งขอ้มูล 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
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21223 แนวการพฒันาเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Guideline in Early Childhood Development  

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความเคลือ่นไหวทางการพัฒนาเด็กปฐมวยั ความสมัพันธร์ะหวา่ง

  ครอบครัวกบัชมุชนและสงัคมตอ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการรณรงคเ์พือ่เด็กปฐมวยั 

 3.  เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยของต่างประเทศ และ

  ประเทศไทย 

 4.  เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ใชค้วามรูเ้กี่ยวกับหลักการและวธิีการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช  ้ในการจัด     

  ประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

 5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวยั และเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 6.  เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย

  ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จติใจ ดา้นสงัคม ดา้นการคดิและดา้นภาษา 

 7.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏบิัตทิีเ่หมาะสมกบัพัฒนาการเด็กปฐมวยั     

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวยั ความเคลือ่นไหวทางการพัฒนาเด็กปฐมวยั ความสมัพันธร์ะหวา่ง

ครอบครัวกับชุมชนและสังคมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย การรณรงคเ์พื่อเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยของ

ประเทศไทย การจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการและวธิกีารในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย แนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นสังคม ดา้นการคดิ และ 

ดา้นภาษา แนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัพัฒนาการ การพัฒนาเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

21328 นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรบัเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation, Media, and Educational Technology in Early Childhood 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบันวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรับเด็กปฐมวยั 

 2.  เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา เพือ่สง่เสรมิพัฒนาการ 

  การเรยีนรู ้และการแกปั้ญหาเด็กปฐมวยั 

 3.  เพื่อใหส้ามารถเลอืกใช ้คัดสรร และประเมนินวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาเพื่อพัฒนาเด็ก

  ปฐมวยัไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์และสอดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรม 

 4.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชส้ือ่ดจิทิัล สือ่พื้นบา้น และภูมปัิญญาทอ้งถิน่เพื่อน าไปใช ้

  ในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

 5.  เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ใชค้วามรู  ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ 

  การพัฒนาเด็กปฐมวยัไดส้อดคลอ้งกับสถานการณ์และลกัษณะปัญหาของเด็ก 

 6. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัญหาและอุปสรรคเกีย่วกับการใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยี

  การศกึษาปฐมวยัและเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับนวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ขอบขา่ยและประเภท

ของนวัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรับเด็ก การใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา เพือ่สง่เสรมิ

พัฒนาการ การเรยีนรู ้และการแกปั้ญหาเด็กปฐมวัย การพัฒนา การเลอืกใช ้การคัดสรร และการประเมนินวัตกรรม 

สือ่และเทคโนโลยีการศกึษาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย สือ่ดจิิทัล สือ่จากวัสดุพื้นบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย การใชน้วัตกรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทีส่อดคลอ้งกับ

สถานการณ์และลักษณะปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเกีย่วกับการใชน้วัตกรรม  

สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษาปฐมวยั 

21329 การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม   (6 หนว่ยกติ) 

Physical, Emotional, and Social Development in Early Childhood  

 วตัถปุระสงค ์

 1.   เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจหลักการ แนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้น  ร่างกาย อารมณ์-

    จติใจ และสงัคม 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดา้น ร่างกาย อารมณ์-

    จติใจ และสงัคม 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาร่างกาย อารมณ์-จติใจ และ

   สงัคม ของเด็กปฐมวยั และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานกับเด็กปฐมวยัได ้  

 4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดประสบการณ์เพือ่พัฒนาร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม 

   ส าหรับเด็กปฐมวยั  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการ แนวคดิที่เกีย่วขอ้งกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม การจัด

ประสบการณ์เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสงัคม ส าหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยดา้นร่างกาย อารมณ์-จติใจ และสังคม บทบาทของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยดา้นร่างกาย 

อารมณ์-จติใจ และสงัคม   

21330 การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นภาษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Language Development in Early Childhood  

 วตัถปุระสงค ์

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในความรูพ้ืน้ฐานทางภาษา แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาภาษา

    ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและแนวทางการพัฒนาภาษาทีเ่หมาะส าหรับเด็กปฐมวยั 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย 

 4.   เพือ่ใหส้ามารถจัดกจิกรรมพัฒนาภาษาไดอ้ยา่งเหมาะสมกับบรบิทสงัคมและวัฒนธรรมของเด็กปฐมวยั 

 5.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย 

 6.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับวรรณกรรมและสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาภาษาเด็ก

  ปฐมวยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 7. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการออกแบบและจัดท าหนังสอืส าหรับเด็กปฐมวัย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

ความรูพ้ื้นฐานทางภาษา แนวคิด ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย การพัฒนาภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการ

พัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย แนวคดิเกีย่วกับวรรณกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย วรรณกรรมพื้นบา้นส าหรับเด็กปฐมวัย  

วรรณกรรมสากลส าหรับเด็กปฐมวัย การเลอืกและการใชห้นังสอืส าหรับเด็กปฐมวยั การออกแบบและจัดท าหนังสอื

ส าหรับเด็กปฐมวัย วรรณกรรมกับปัญหาพฤตกิรรมเด็กปฐมวัยในสังคม รูปแบบการน าเสนอวรรณกรรมส าหรับเด็ก

ปฐมวยัในสือ่มวลชน 

21331 การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นการคดิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Thinking Development in Early Childhood  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิของเด็กปฐมวยั 

 2.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสมอง การคดิ และ การเรยีนรูข้องเด็ก

ปฐมวยั 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพัฒนาการดา้นการคดิของเด็กปฐมวัย และสามารถน าความรูม้าใช ้

  พัฒนาการคดิของเด็กปฐมวยั 

 4.  เพือ่ใหส้ามารถระบปัุจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การคดิของเด็กปฐมวยั 

 5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการพัฒนาการคดิและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย 

    และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานกบัเด็กปฐมวยัได ้

  ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับการคิด และการพัฒนาดา้นการคดิส าหรับเด็กปฐมวัย องค์ความรู ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสมอง การคดิ และการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวัย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ความสามารถดา้นการคดิของเด็ก

ปฐมวยั การพัฒนาดา้นการคดิของเด็กปฐมวยั บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งในการพัฒนาการคดิของเด็กปฐมวยั 

21426 ประสบการณว์ชิาชพีการพฒันาเด็กปฐมวยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Early Childhood Development 

วตัถปุระสงค ์

 1.  เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับลักษณะงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทักษะ

และสมรรถนะการพัฒนาเด็กปฐมวัยทีส่อดคลอ้งกบัพัฒนาการ การเรยีนรู ้และบรบิทสงัคม วฒันธรรม 

และการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 3.  เพือ่ใหม้บีคุลกิภาพ เจตคตคิณุธรรม จรยิธรรมในการท างานเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวยั 

 4.  เพือ่ใหม้กีารคดิอยา่งเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข 

 5.  เพือ่ใหส้ามารถศกึษาผลงานวจัิยและน ามาใชพั้ฒนาเด็กปฐมวยั 

 6.  เพือ่ใหส้ามารถแกปั้ญหาเด็กในชมุชนและสงัคม 

 7. เพื่อใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการพัฒนาตนเองและเด็กปฐมวัย และ

   สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตใ์ชค้วามรูค้วามเขา้ใจทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาทักษะและสมรรถนะการพัฒนา

เด็กที่สอดคลอ้งกับพัฒนาการ การเรียนรู ้และบริบทสังคม วัฒนธรรมของเด็กปฐมวัย และการพัฒนาที่ย่ังยืน  

การจัดสภาพแวดลอ้มในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการความรู ้คุณลักษณะของผูเ้กี่ยวขอ้งกับเด็กปฐมวัย  

การเป็นแบบอย่างทีด่แีกเ่ด็กปฐมวยั การเสรมิสรา้งความตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม การพัฒนาเจตคตทิีด่ตีอ่การ

ท างานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การคดิอย่างเป็นระบบ การคดิเชงิวเิคราะห ์สังเคราะห ์และการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข  

การวจัิยในระดับปฐมวัย การแกปั้ญหาเด็กในชมุชนและสงัคม ทักษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

การท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ 

22304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรบัวยัรุน่  (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and Psychological Counseling for Adolescents 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ส าหรับวยัรุ่น และ

การบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบับรกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุ่น 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการจัดกจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

และการศกึษารายกรณี 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวจัิยและการพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

ส าหรับวยัรุ่น 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุ่น จติวทิยากับการ

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวัยรุ่น บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

เครอืขา่ยการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา บรกิารศกึษาขอ้มูลเป็น รายบคุคล บรกิารสนเทศ บรกิารปรกึษา

เชงิจติวทิยา บรกิารจัดวาง ตัวบคุคล บรกิารตดิตามและประเมนิผล การจัดกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

เครื่องมือแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การศกึษาเป็นรายกรณีการวจัิยดา้นการแนะแนวและการปรกึษา 

เชงิจติวทิยา และการพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับวยัรุ่น 

25301 จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนว  (6 หนว่ยกติ) 

 และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 Fundamental Psychology and Sociology for Guidance and  

 Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับจติวทิยา สังคมวทิยา และพัฒนาการมนุษยก์ับการแนะแนวและ

  การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจแนวคดิส าคัญเกีย่วกับพฤตกิรรมของบุคคลในสังคมที่เกีย่วขอ้งกับการ 

  แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าผลการวจัิยทางจติวทิยาและสังคมวทิยามาใชป้ระโยชน์ในการ แนะแนวและการปรกึษา

  เชงิจติวทิยา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาพฤตกิรรมมนุษยแ์ละความสมัพันธร์ะหวา่งจติวทิยาสาขาตา่งๆ กับการแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยา จติวทิยาและสงัคมวทิยากับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา พัฒนาการมนุษยก์ารรับรูอ้ัตมโนทัศน์

บคุลกิภาพ แรงจงูใจ ความตอ้งการและแรงขับ สตปัิญญาและการรูค้ดิ ความเชือ่และคา่นยิม เจตคตมินุษยสมัพันธ์

สงัคมและพฤตกิรรมของคนในสงัคม พฤตกิรรมเบีย่งเบนและการปรับตัว การเรยีนรูแ้ละการปรับพฤตกิรรม พืน้ฐาน

จติวทิยาในการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การวจัิยทางจติวทิยาและสังคมวทิยาเพื่อการแนะแนวและ 

การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

25302 หลกัและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Systems of Guidance and  

 Psychological Counseling Work 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหร้ะบแุนวคดิเกีย่วกบัหลกัและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

 2. เพือ่ใหอ้ธบิายแนวทางการบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อใหร้ะบุวธิกีารจัดงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาเพือ่สง่เสรมิพัฒนาการดา้นการศกึษา 

  ดา้นอาชพี และสว่นตวั สงัคมของผูรั้บบรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. เพือ่ใหร้ะบวุธิกีารประสานงาน การสรา้งเครอืขา่ยงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การประชาสมัพันธ์

 งานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาของหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. เพือ่ใหร้ะบวุธิกีารใชเ้ทคโนโลยแีละการพัฒนานวัตกรรมเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาได ้

6. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์งานและประเมนิงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 ตามหลกัการ 

7. เพือ่ใหส้รุปแนวทางการด าเนนิการประกันคณุภาพและการจัดการความรูง้านแนะแนวและการปรกึษา

 เชงิจติวทิยาได ้  

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับหลกัและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา มาตรฐานและหลักสตูรการศกึษา

กับการจัดระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การบรหิารงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การ

จัดแผนงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การจัดการทรัพยากรเพือ่การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

การจัดระบบสารสนเทศการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การประสานงานและการสรา้งเครือข่ายงานแนะแนว

และการปรกึษาเชงิจติวทิยา การประชาสมัพันธง์านแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

เพื่อการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การจัดงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาของ หน่วยงานเพื่อ

สง่เสรมิพัฒนาการดา้นการศกึษาของผูรั้บบรกิาร การจัดงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาของหน่วยงานเพือ่

สง่เสรมิพัฒนาการดา้นอาชพีของผูรั้บบรกิาร การจัดงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาของหน่วยงานเพื่อ

สง่เสรมิพัฒนาการดา้นสว่นตัวและสงัคมของผูรั้บบรกิาร การวเิคราะหง์านและประเมนิงานแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยา การประกันคุณภาพและการจัดการความรูง้านแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ปัญหาและการ

พัฒนาระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25303 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากบัคณุภาพชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and Psychological Counseling and the Quality of Life 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับการพัฒนาคณุภาพชวีติ 

2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการวางแผนการศกึษาอาชพี สขุภาพกาย สขุภาพจติ ทักษะชวีติ 

คณุธรรมจรยิธรรมมาใชส้ าหรับการพัฒนาคณุภาพชวีติแกผู่เ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาและวัฒนธรรม ประชาธปิไตย 

  สงัคมและสิง่แวดลอ้มมาใชส้ าหรับการพัฒนาการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับคณุภาพชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยากับการพัฒนาคุณภาพชีวติ การวางแผน

การศกึษากับการพัฒนาคณุภาพชวีติ การวางแผนอาชพี สขุภาพกายและสขุภาพจติ ความซือ่สตัย ์และความมวีนัิย

ในตนเอง คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ทักษะชีวติ การตัดสนิใจและความคิดสรา้งสรรค์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาและวัฒนธรรม ประชาธิปไตย สังคมและ

สิง่แวดลอ้มกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติ 

25304 การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรบัเด็ก  (6 หนว่ยกติ) 

 Guidance and Psychological Counseling for Children 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคดิและจติวทิยาส าคัญในการจัดบริการแนะแนวและการ

  ปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบข่าย กจิกรรมและเครือ่งมอืเพื่อการแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการบรหิารงานและบทบาทของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับงานแนะแนว

  และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสภาพปัจจบุนั ปัญหา และแนวทางการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการแนะแนว

  และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การจัดบรกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก จติวทิยาส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับการแนะแนว

และการปรึกษาเชงิจติวทิยา บรกิารศกึษาและรวบรวมขอ้มูล บรกิารสนเทศ บรกิารปรึกษาเชงิจติวทิยา บรกิาร 

จัดวางตัวบุคคล บรกิารตดิตามและประเมนิการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาส าหรับเด็ก การแนะแนวและ

การปรกึษาเชงิจติวทิยาดา้นส่วนตัวและสังคม การแนะแนวดา้นการศกึษา การแนะแนวดา้นอาชพี กจิกรรมและ

เครื่องมอืแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา การบรหิารงานแนะแนว และการปรกึษาเชงิจติวทิยา บทบาทของ

บุคลากรที่เกีย่วขอ้งกับงานแนะแนวและการปรึกษาเชงิจติวทิยา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาเกีย่วกบัการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25405 เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Techniques of Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการเบือ้งตน้ของการใหบ้รกิารปรกึษาในงานแนะแนว 

2. เพือ่ใหส้ามารถใชท้ักษะพืน้ฐานของการใหบ้รกิารปรกึษา และใชเ้ทคนคิตามทฤษฎกีารปรกึษาส าหรับ

การใหบ้รกิารปรกึษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

3. เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารปรกึษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม รวมทัง้การใหบ้รกิารปรกึษาครอบครัว 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. เพือ่ใหส้ามารถประเมนิโครงการการใหบ้รกิารปรกึษาได ้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การใหบ้รกิารปรึกษาในงานแนะแนว ทฤษฎีและเทคนิคการปรกึษา ทักษะพื้นฐานของการใหบ้รกิาร

ปรึกษา การใหบ้ริการปรึกษาเป็นรายบุคคล การใหบ้ริการปรึกษาเป็นกลุ่ม การใหบ้ริการปรึกษาครอบครัว           

การประเมนิโครงการการใหบ้รกิารปรกึษาและกรณีตัวอยา่งการใหบ้รกิารปรกึษา 

25406 กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา  (6 หนว่ยกติ) 

 Activities and Instruments of Guidance and Psychological Counseling 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบักจิกรรมและเครือ่งมอืทางการแนะแนวและ

  การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชก้จิกรรมและเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรกึษา 

  เชงิจติวทิยาเพื่อสง่เสรมิพัฒนา ป้องกัน และแกไ้ขปัญหาดา้นสว่นตัวและสงัคม ดา้นการศกึษา และ

  ดา้นอาชพี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพัฒนากจิกรรมและเครือ่งมอืทางการแนะแนว

  และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการประเมนิ และการวจิัยเกีย่วกับกจิกรรมและเครือ่งมอืทางการแนะแนว

  และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกับกจิกรรมและเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวทิยา การใช ้

กจิกรรมและเครื่องมือทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจิตวทิยาเพื่อการรูจั้กตนเอง การพัฒนาบุคลกิภาพ  

การส่งเสริมการท างานเป็นทีม การส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์การเลือกแผนการเรียน การเลือกศึกษาต่อ 

การสง่เสรมิการเรยีน การส ารวจความสนใจในอาชพี การส ารวจความถนัดในอาชพี การสง่เสรมิเจตคตทิีด่ตีอ่อาชพี 

การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการพัฒนากิจกรรมและ เครื่องมือทางการแนะแนวและการปรึกษา 

เชงิจติวทิยา การประเมนิและวจัิยกจิกรรมและเครือ่งมอืทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 
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25411 ประสบการณว์ชิาชพีการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา (6 หนว่ยกติ) 

Professional Experience in Guidance and Psychological Counseling  

 วตัถปุระสงค ์

1.  เพื่อใหส้ามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการแนะแนวและการปรึกษาเชงิจิตวทิยามาสู่

ภาคปฏบิตัใินฐานะวชิาชพีชัน้สงู 

2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถจัดระบบและสรา้งเครือข่ายการแนะแนวและการปรกึษา 

เชงิจติวทิยา 

3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาดา้นการศกึษา ดา้นอาชพี 

และดา้นสว่นตวัและสงัคม 

4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถสรา้งเครือ่งมอื และการจัดกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษา

เชงิจติวทิยา 

5. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละทักษะการใหบ้ริการปรึกษาจุลภาค การปรึกษาเชงิจิตวทิยาแบบรายบุคคล  

การปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบกลุม่ 

6. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาบุคลกิภาพ คุณธรรมจรยิธรรม จรรยาวชิาชพี และภาวะผูน้ าของผูใ้หบ้รกิาร 

แนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎีทางการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยามาสู่ภาคปฏบิัตใินฐานะ

วชิาชพีชัน้สงู ผูใ้หบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากับการพัฒนาตนเอง การจัดระบบการแนะแนวและ

การปรกึษาเชงิจติวทิยา การประชาสัมพันธก์ารประสานงาน และการสรา้งเครือข่ายการแนะแนวและการปรกึษา 

เชงิจติวทิยา การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาดา้นการศกึษาดา้นอาชพี และดา้นสว่นตวัและสงัคม การสรา้ง

เครือ่งมอื และการจัดกจิกรรมแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา ทักษะการใหบ้รกิารปรกึษาจุลภาค การปรกึษา

เชงิจติวทิยาแบบรายบุคคล การปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบกลุ่ม บุคลกิภาพ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

และภาวะผูน้ า ของผูใ้หบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

26001 ธรรมชาตแิละพฒันาการของผูส้งูอายุ (6 หนว่ยกติ) 

Nature and Development of the Older Adults  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1.   มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งถอ่งแทเ้กีย่วกับความหมาย ความส าคญั ธรรมชาต ิและจติวทิยาพัฒนาการ

ของผูส้งูอาย ุตลอดจนทฤษฎกีารสงูอาย ุกระบวนการการเปลีย่นแปลงของผูส้งูอาย ุ

2. สามารถวเิคราะห์โครงสรา้งประชากรของผูส้งูอายุวเิคราะห์ประเด็นปัญหาการจัดการศกึษาส าหรับ

ผูส้งูอาย ุ

3. สามารถสง่เสรมิการด าเนนิชวีติทีม่สีขุทางดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม จรยิธรรม และ สตปัิญญา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคญั ธรรมชาต ิและพัฒนาการของผูส้งูอายุ ตอ่การพัฒนาการทางดา้นร่างกาย จติใจ 

สังคม จรยิธรรม และสตปัิญญา การดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคมของผูสู้งอายุโครงสรา้งประชากรของผูสู้งอาย ุ

ทฤษฎผีูส้งูอายกุระบวนการการเปลีย่นแปลงของผูส้งูอายกุารสง่เสรมิการด าเนนิชวีติทีม่คีวามสขุ 
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26002 การเรยีนรูเ้พือ่ชวีติส าหรบัผูส้งูอายุ (6 หนว่ยกติ) 

Learning for Life of the Older Adults  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1.   มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความจ าเป็นในการเรียนรูข้องผูสู้งอายุ ในบรบิทของเศรษฐกจิ สังคม 

โครงสรา้งประชากร และสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูส้งูอายุการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบต่างๆ 

ทัง้การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ซึง่ประกอบดว้ย การจัดกจิกรรมการเรียนรูแ้ละ

การสรา้งแหลง่เรยีนรู ้

3. ความรูค้วามเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ที่ของสถานศกึษา ครูผูจั้ดการศกึษา ภูมปัิญญา และชุมชนในการ

จัดการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

4. สามารถประยุกตแ์นวคดิและหลักการการจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูส้งูอายุ ไปสูก่ารปฏบิัตไิด ้

อยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบับรบิทของชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเรยีนรูก้ับชวีติ ความจ าเป็นของการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุ รูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูส้งูอายุ

หลักการจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูส้งูอายุลกัษณะการเรยีนรูข้องผูส้งูอายุการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบ

ส าหรับผูสู้งอายุซึง่ครอบคลุม การพัฒนาหลักสูตรส าหรับผูสู้งอายุ เทคนิค การจัดการเรียนรูแ้ละการประเมิน 

การเรียนรูข้องผูสู้งอายุการศกึษาตามอัธยาศัยและแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูสู้งอายุ ผูจั้ดการเรียนรูส้ าหรับผูสู้งอาย ุ

บทบาทของสถาบันการศกึษา ครูผูส้อน ภูมิปัญญาและชุมชน กับการจัดการเรียนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูสู้งอาย ุ 

การจัดการฝึกอบรมความรูแ้กผู่ส้งูอาย ุและแนวโนม้การจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติส าหรับผูส้งูอาย ุ

26003 สือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรบัผูสู้งอายุ (6 หนว่ยกติ) 

Learning Media for the Older Adults  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1.   มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่เพือ่การเรยีนรูป้ระเภทตา่งๆ 

3. สามารถวเิคราะหว์างแผน ออกแบบ ผลติ เลอืกใชแ้ละประเมนิผลสือ่เพือ่การเรยีนรู ้

4. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับสือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายใุนสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความจ าเป็นในการเรียนรูจ้ากสือ่ของผูส้งูอายุบรบิทเกีย่วกับสือ่ส าหรับผูส้งูอายุหลักการ เรียนรูส้ าหรับ

ผูสู้งอายุประเภทของสื่อการเรียนรูห้ลักการวิเคราะห์การวางแผน การออกแบบ การผลิต การเลือกใชแ้ละ

ประเมนิผลสือ่เพื่อการเรยีนรูก้ารประยุกตใ์ชค้วามรูเ้กีย่วกับสือ่เพื่อการเรยีนรูส้ าหรับผูสู้งอายุในสถานการณ์ต่างๆ 

การใหค้วามรูแ้กผู่ส้งูอายใุนการรูเ้ทา่ทนัสือ่และการเลอืกใชส้ือ่ 
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26004 การบรหิารและจดัการเรยีนรูส้ าหรบัผูส้งูอายุ (6 หนว่ยกติ) 

Learning Administration and Management for the Older Adults  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1.   มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและแนวคดิการบรหิารจัดการการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

2. มคีวามสามารถในการประยุกตใ์ชห้ลักการ แนวคดิของการบรหิารจัดการการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุสทิธปิระโยชน์และ

การคุม้ครองรวมทัง้สวัสดกิารเพื่อสง่เสรมิการเรียนรูส้ าหรับผูส้งูอายุการประชาสัมพันธเ์พื่อสง่เสรมิ

การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายแุละเครอืขา่ย เพือ่บรหิารจัดการการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

3. มคีวามสามารถบรหิารจัดการระบบฐานขอ้มลูหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

4. มคีวามสามารถวเิคราะหแ์นวโนม้การบรหิารการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและแนวคดิการบรหิารการศกึษาส าหรับผูสู้งอายุ หลักการวางแผนการศกึษาส าหรับผูส้งูอายุ

หลักการบรหิารองคก์รส าหรับผูส้งูอายุบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาส าหรับผูส้งูอายุ หลักการบรหิารบุคลากร 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาส าหรับผูสู้งอายุ หลักการบริหารวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่เพื่อการศกึษาส าหรับ

ผูส้งูอายุ หลักการบรหิารงบประมาณการศกึษาส าหรับผูส้งูอายุ หลักการบรหิารการก ากับดแูลและนเิทศการศกึษา

ส าหรับผูส้งูอายุกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาส าหรับผูส้งูอาย ุนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาส าหรับผูส้งูอาย ุ

สทิธปิระโยชน์และการคุม้ครองเพื่อส่งเสรมิ การศกึษาส าหรับผูสู้งอายุ สวัสดกิารเพื่อสง่เสรมิการศกึษาส าหรับ

ผูสู้งอายุ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งและเครือข่ายเพื่อการบรหิารจัดการการเรียนรูส้ าหรับผูส้งูอายุการประชาสัมพันธ ์

เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุแนวโนม้การบรหิารจัดการการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ

26005 กรณีศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบัผูส้งูอายุ (6 หนว่ยกติ) 

Cases Study of Learning Activities for the Older Adults  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1.   สามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาในประเด็นสถานการณ์ปัญหา และความตอ้งการของผูส้งูอาย ุ

2. สามารถวเิคราะหก์ารจัดกรณีศกึษาเกีย่วกับกจิกรรมการศกึษาเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุ

ใหส้อดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมและวัฒนธรรม 

3. สามารถวเิคราะหก์รณีศกึษาในประเด็นการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการเรยีนรูใ้หเ้หมาะกบัผูส้งูอาย ุ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะห์กรณีศกึษาในประเด็นสถานการณ์ปัญหา และความตอ้งการของผูสู้งอายุ การวเิคราะห ์

การจัดกรณีศกึษาเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอายุใหส้อดคลอ้งกบับรบิททางสงัคม

และวฒันธรรม และวเิคราะหก์รณีศกึษาในประเด็นการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการเรยีนรูใ้หเ้หมาะกบัผูส้งูอาย ุ

26301 การเรยีนรูต้ลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ  (6 หนว่ยกติ) 

 Lifelong Learning and Non-formal Education 

 วตัถปุระสงค ์

  1.   เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักและปรัชญาเกีย่วกับการเรยีนรูต้ลอดชวีติ องคป์ระกอบ

   ของการเรยีนรูต้ลอดชวีติและความสมัพันธข์องการเรยีนรูต้ลอดชวีติกบัการพัฒนาบคุคลและสงัคม 

    2.   เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับระบบการศกึษาไทย สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโนม้

ในอนาคต 
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  3.   เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการววิัฒนาการและความส าคัญของการศึกษา 

   นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาประเทศดา้นต่างๆ สภาพปัจจุบัน และปัญหา 

   ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

   ตามอัธยาศยัในเมอืงและชนบท การศกึษานอกระบบ เปรยีบเทยีบและแนวโนม้ของการศกึษานอกระบบ

   และการศกึษาตามอธัยาศัยในอนาคต 

  4.   เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวโนม้ ของการศกึษา

   นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และสามารถเสนอแนวทางในการพัฒนาการศกึษานอกระบบ

   และการศกึษาตามอธัยาศัยเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

         ความรูพ้ื้นฐานการเรียนรูต้ลอดชวีติ ความสัมพันธร์ะหว่างการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยกับการศกึษาตลอดชวีติ ปรัชญาการศกึษา ปรัชญา การศกึษานอกระบบ และปรัชญาและ

หลักการศกึษาตามอัธยาศัย ววิัฒนาการการศกึษาตลอดชวีติของไทย กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกับ

การศกึษาตลอดชวีติไทย กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาตลอดชวีติในตา่งประเทศ หลักการจัดและ

การเรยีนรูใ้นการศกึษานอกระบบ กจิกรรมการศกึษานอกระบบของไทย กจิกรรมการศกึษาตามอัธยาศัย กจิกรรม

การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ แนวทางการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบ 

เพื่อสง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติ แนวทางการจัดกจิกรรมการศกึษาตามอัธยาศัยเพือ่สง่เสรมิการศกึษาตลอดชวีติ 

แนวโนม้การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

26302 การจดัการศกึษานอกระบบเพือ่การเรยีนรูใ้นชุมชน  (6 หนว่ยกติ) 

  Non-formal Education Management for Learning in Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผน การจัดท าโครงการใหส้อดคลอ้งกับสภาพความรู ้

  ของชมุชนและค านงึถงึการมสีว่นร่วมรับผดิชอบของชมุชน 

 2. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะเฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการจัดท าแผน และโครงการการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในชมุชน โดยประยุกตค์วามรูก้ารสบืคน้ รวบรวมสารสนเทศ 

ศกึษาวเิคราะห์และสรุปประเด็นต่างๆ เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาและพัฒนาชุมชนไดเ้หมาะสมกับ

สถานการณ์ 

 3. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการและบรหิารงานการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัยในชมุชน การบรหิารบคุลากร ธุรการ การเงนิ วสัดแุละอาคาร สถานที ่โดยยดึหลักการ

เป็นผูน้ าและผูร้่วมทมีท างานทีด่ ีมคีวามรับผดิชอบ เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ 

 4. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยในชมุชน การนเิทศ การตดิตามผล การประเมนิผล การวจิัย การประสานงาน และการ

ประชาสัมพันธง์านการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย บนพื้นฐานของการวเิคราะห์

ปัญหา ศกึษาคน้ควา้และแกไ้ขปัญหาโดยเลอืก และประยุกตเ์ทคนิควธิทีางสถติแิละคณิตศาสตร์ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

  หลักและแนวคดิในการวางแผนจัดการศกึษาที่สัมพันธ์กับพื้นฐานของมนุษย์และความตอ้งการของ

ชมุชนลักษณะเฉพาะของโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย กระบวนการจัดท าแผนและ

โครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในชมุชน บทบาท ของรัฐทีเ่กีย่วกับการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัย ระบบบรหิารราชการแผ่นดนิ การศกึษา สภาพความตอ้งการของชมุชนเพื่อวางแผน 

การจัดท าโครงการการศึกษานอกระบบ การบริหารโครงการ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

การบรหิารบุคลากรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การบรหิารธุรการ การเงนิ วัสดุและอาคาร

สถานที ่การพัฒนาหลกัสตูรการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั การนเิทศงานการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย การตดิตามผล การประเมนิผลการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย

การกระจายอ านาจการบรหิาร งานนอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การประสานงานการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย การจัดแหล่งบรกิารขา่วสารขอ้มูลและค าแนะน าปรกึษาทางดา้นการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย การประชาสมัพันธง์านการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การประกันคณุภาพ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

26403 แหลง่วทิยาการชุมชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Community Resources for Lifelong Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะ และประเภทของแหลง่วทิยาการในชมุชน 

 2. เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการวเิคราะหแ์ละส ารวจแหลง่วทิยาการในชมุชน การวางแผน 

และพัฒนาแหล่งวทิยาการในชุมชน การบรหิารและการประสานงานเพื่อใชป้ระโยชน์จากแหล่ง

วทิยาการในชมุชนเพือ่การจัดการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยค านงึถงึการมสีว่นร่วมรับผดิชอบของชมุชน 

 3. เพือ่พัฒนาความรูแ้ละความสามารถในการจัดและการใชป้ระโยชน์จากแหลง่วทิยาการชมุชนประเภท

  ตา่งๆ เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติใหเ้หมาะสมกบัชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แหล่งวทิยาการชุมชนในสังคมแห่งการเรียนรูเ้พื่อการศึกษาตลอดชีวติ การศกึษา การส ารวจและ

วเิคราะห์แหล่งวทิยาการในชุมชน การบริหารจัดการแหล่งวทิยาการในชุมชน เครือข่าย  ชุมชนกับการจัดการ 

แหล่งวทิยากรชุมชน ภูมปัิญญาไทยและเทคโนโลยีพื้นบา้นกับการศกึษาตลอดชวีติ แหล่งวทิยาการชุมชนกับ

การศกึษาตลอดชวีติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์หอศลิป์สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์

อทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยศีนูยก์ารกฬีาและนันทนาการ อทุยานการศกึษากบัการศกึษาตลอดชวีติ สถาน

ประกอบการกับการศกึษาตลอดชวีติ ทรัพยากรธรรมชาติกับการศึกษาตลอดชีวติ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและ

แนวโนม้ของแหลง่เรยีนรูก้บัการศกึษาตลอดชวีติ 

26404 หลกัการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Learning Principles and Training Techniques 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการพัฒนาการในวัยต่างๆ จติวทิยาการเรียนรูธ้รรมชาตแิละ

ความตอ้งการ วธิกีารเรยีนการสอน ตลอดจนการสรา้งแรงจูงใจกลุม่เป้าหมายทางการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศัย 

 2. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการรักการอ่าน การฝึกอบรม

วชิาชพี การจัดกลุม่สนใจแกก่ลุม่เป้าหมายทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
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 3. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดฝึกอบรมในองคก์รตา่งๆ  

 4. เพือ่พัฒนาความรูค้วามสามารถในการเป็นวทิยากรการฝึกอบรมในรูปแบบตา่งๆ ส าหรับทกุกลุม่เป้าหมาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พัฒนาการในวัยต่างๆ ของผูก้ลุ่มเป้าหมายทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย และ

กระบวนการส่งเสรมิการเรียนรูจ้ติวทิยาการเรียนรูก้ารเรียนการสอนส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย การสรา้งแรงจูงใจ 

พฤตกิรรมการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ธรรมชาตแิละความตอ้งการ 

ในการเรยีนรูร้วมทัง้ปัญหาเฉพาะของกลุม่เป้าหมายทางการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย ความตอ้งการ

บรกิารข่าวสารขอ้มูลและค าแนะน า บรกิารของกลุ่มเป้าหมายทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

การสอนอ่าน-เขียนส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาการเป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่

กลุ่มเป้าหมายตา่งๆ การฝึกวชิาชพีระยะสัน้ระยะยาว การจัดกลุม่สนใจ การประชมุกลุม่ย่อย การจัดประชมุสัมมนา 

กระบวนการกลุม่สมัพันธ ์การจัดท าโครงการฝึกอบรม หลกัการพูดตอ่ทีป่ระชมุและชมุชน การประเมนิทางการศกึษา

นอกระบบและการวจัิยเพือ่การพัฒนาการเรยีนการสอนการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

26405 การเรยีนรูท้างไกล  (6 หนว่ยกติ) 

 Distance Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ ระบบ และโครงสรา้งของการเรยีนรูท้างไกล  

ววิฒันาการการเรยีนรูท้างไกล และความส าคญัของการเรยีนรูท้างไกล 

 2. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ การวางแผนการจัดการเรยีนรูท้างไกล สือ่กับการเรยีนรูท้างไกล 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน บรกิารสนับสนุนการเรียนการสอนและการวัดประเมนิผลในระบบ 

การเรยีนรูท้างไกล 

 3. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการวางแผน การจัดระบบ การจัดองคก์ร และ การพัฒนากระบวนการ

  เรยีนรูท้างไกลโดยใชส้ือ่ประเภทตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับการเรียนรูท้างไกล โครงสรา้งระบบการเรียนรูท้างไกล และรูปแบบการเรียนรูท้างไกล  

การบรหิารและการจัดการการเรียนรูท้างไกล การพัฒนาหลักสตูรและโปรแกรม  การเรียนรูท้างไกล สือ่ในระบบ 

การเรียนรูท้างไกล สือ่ร่วมสมัยกับการเรียนรูท้างไกล แหล่งทรัพยากรการศกึษาแบบเปิดกับการเรียนรูท้างไกล 

ทักษะและพฤตกิรรมการเรียนรูท้างไกล การออกแบบและการพัฒนาการเรียนทางไกลแบบออนไลน์ทฤษฎ ี

การเรียนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการเรียนรูท้างไกล บรกิารสนับสนุนการเรียนรูท้างไกล การตดิตาม ประเมนิและประกัน

คณุภาพการเรียนรูท้างไกล การวจิัยการเรยีนรูท้างไกล การจัดการเรียนรูท้างไกลของต่างประเทศ แนวโนม้การเรียนรู ้

ทางไกลสูก่ารศกึษาภควนัตภาพ 
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26406 การพฒันาและการใชส้ือ่การเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Development of Learning Media for Lifelong Learning 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวคดิ หลักการ ความหมาย ประเภทของสือ่ การเรยีนรูเ้พื่อ

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 2. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวทางการใชส้ือ่การเรียนรูก้ับกจิกรรมการศกึษานอกระบบ

ประเภทการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การใชส้ือ่การเรยีนรูก้ับกจิกรรมการศกึษานอกระบบประเภททักษะและ

การพัฒนาอาชพี การใชส้ือ่การเรยีนรูก้บักจิกรรม การศกึษานอกระบบประเภทการพัฒนาคณุภาพชวีติ

และการใชส้ือ่การเรยีนรูก้บั กจิกรรม การศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 3. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถในการจัดระบบ การออกแบบ การผลติ การประยุกต์ใชแ้ละการ

ประเมนิผลเกีย่วกับสือ่การเรยีนรูใ้นการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย

ประเภทตา่งๆ เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกับสือ่การเรียนรูเ้พื่อการเรียนรูต้ลอดชวีติ ววิัฒนาการของสือ่ ประเภท ของสือ่  

การจัดระบบสือ่ การจัดการและการประสานงานการใชส้ือ่ การออกแบบ การผลติ การใชส้ือ่และการประเมนิสือ่ 

การเรยีนรูเ้พื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความตอ้งการและแนวโนม้ของสือ่การเรยีนรูเ้พื่อการเรยีนรู ้

ตลอดชวีติ 

26407 ประสบการณว์ชิาชพีการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Lifelong Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถดา้นการจัดและเทคนิคการปฏิบัตงิาน การศึกษานอกระบบและ 

  การศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารโครงการ การจัดการ และการรูจ้ักแกปั้ญหา และตัดสนิใจ

อยา่งมรีะบบและแบบแผน 

 3. เพื่อสง่เสรมิการน าหลักการและวธิกีารของมนุษยสมัพันธแ์ละกลุ่มสมัพันธต์ลอดจนความสมัพันธก์ับ

ชมุชนไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิตังิาน 

 4. เพือ่พัฒนาเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีศกึษาศาสตรแ์ละการพัฒนาชมุชน 

 5. เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีุณธรรมและส านึกในจรรยาวชิาชพี และสง่เสรมิความเป็นผูน้ าทางการศกึษา

  นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประยุกตห์ลักการและทฤษฎกีารศกึษาทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม อัธยาศัยเพื่อการเรยีนรู ้

ตลอดชวีติมาสู่ภาคปฏบิัตโิดยการจัดการศกึษาแบบเขม้และฝึกปฏบิัตกิารในหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพัฒนา

ประสทิธภิาพของบคุลากรในดา้นการวางแผนกจิกรรมเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคและกระบวนการจัดกจิกรรม การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยประเภทต่างๆ 

เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ สามารถในการผลติและใชส้ือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยกีารประสานงานกับหน่วยงานและ

องคก์ร การพัฒนาและการใชแ้หล่งวทิยาการชุมชน การใหค้วามรูแ้ละการอบรมกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ 

กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลอง กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พื่อพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมและการเป็นผูน้ าทีม่คีวามส านึก 

ในการท างานเพือ่ชมุชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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27101 อุปกรณท์างเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Equipment in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา   

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน และอปุกรณ์สือ่สารเพือ่การศกึษา 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิตสื่อการศึกษา และอุปกรณ์       

  ในหอ้งปฏบิตักิารเพือ่การศกึษา 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิดการน าอุปกรณ์ทางโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และ

อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่การศกึษา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการออกแบบและผลติอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับนวัตกรรม และแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับอปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาครอบคลุม ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับอปุกรณ์

ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอน อปุกรณ์สือ่สารเพือ่การศกึษา อปุกรณ์ทีใ่ช ้

ในการผลิตสื่อการศึกษา อุปกรณ์ที่ใชใ้นหอ้งปฏิบัติการเพื่อการศึกษา การน าอุปกรณ์ทางโทรคมนาคม 

คอมพิวเตอร์ และอเิล็กทรอนิกสม์าใชก้ับการศกึษา การออกแบบและผลติอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสือ่สาร

การศกึษา และนวตักรรม และแนวโนม้ของอปุกรณ์เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

27103 สือ่การศกึษาพฒันสรร  (6 หนว่ยกติ) 

 Creative and Appropriate Educational Media 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิสือ่การศกึษาพัฒนสรร  

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและแนวคดิพื้นฐานของชดุการสอนแต่ละประเภท และ

สามารถผลติชดุการสอนไดเ้หมาะกับบรบิทกับการน าไปใชใ้นการสอน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนักถงึการน าสือ่พืน้บา้นมาใชใ้นการสอน 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกสือ่ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัวตัถปุระสงค ์น าไปใชท้างการศกึษา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกสรรสือ่ต่างๆ มาดัดแปลงสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาเป็นสือ่การศกึษาทีเ่หมาะสมกับ วัตถุประสงค์

ประสบการณ์และคุณค่าทางการศกึษาซึง่เริม่จากความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสือ่การศกึษา พัฒนสรร ประเภทของ 

ชดุการสอน ครอบคลุมชดุการสอนแบบบรรยาย ชดุการสอนแบบกลุ่มกจิกรรม ชดุการสอนรายบคุคล ชดุการสอน

ทางไกล ชดุการสอนทางอเิล็กทรอนกิสช์ดุการสอนดว้ยคอมพวิเตอร์ ชดุการสอนแบบผสมผสาน ชดุการสอนองิสือ่

สงัคม เหมาะกับสภาพสงัคมทีเ่ป็นเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนศกึษาถงึสือ่ตามวถิไีทย ครอบคลมุ สือ่พื้นบา้น

เกีย่วกับสภาพแวดลอ้ม การแสดงออก ภูมปัิญญา ทอ้งถิน่ เนน้ใหส้ามารถประยุกตส์ือ่พื้นบา้นมาใชเ้พือ่การศกึษา 

และคาดการณ์ในอนาคตทศันข์องสือ่การศกึษา 
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27104 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Radio and Television in Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบแพร่เสยีงและแพร่ภาพและการน าไปใชใ้หเ้หมาะกับสภาพสงัคม

  การเรยีนรู ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิเกี่ยวกับวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์เพื่อการศกึษา    

  เพือ่น ามาใชใ้นการเรยีนการสอนได ้

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการผลติและการใชร้ายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน์และ  

  วสัดบุนัทกึเสยีงและบนัทกึภาพเพือ่การศกึษาได ้

 4. เพือ่สามารถผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการแพร่เสยีงเพือ่การศกึษา ระบบการแพร่ภาพเพือ่การศกึษา และระบบการแพร่เสยีงและแพร่ภาพ

เพื่อการศึกษาที่เหมาะกับสภาพสังคมที่เป็นสังคมการเรียนรูก้ารน าเสนอและกระบวนการผลิตรายการวทิยุ  

กระจายเสยีงและรายการวทิยุโทรทัศน์เพื่อการศกึษา เพื่อน ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน โดยเนน้การฝึก

ปฏบิตัเิฉพาะทางการเขยีนบท การผลติ และการล าดบัภาพและเสยีง 

27112 การบรหิารศนูยส์ ือ่การศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Administration of Educational Media Center 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งหลักการและแนวคดิเกีย่วกบัองคก์ร และการบรหิารและการจัดการ

องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 

 2. เพื่อใหม้ีการพัฒนาทักษะในการบริหารบุคลากร งบประมาณ สารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารและ

โครงสรา้งพืน้ฐาน และสิง่อ านวยความสะดวกอยา่งครบวงจร 

 3. เพื่อใหต้ระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดอาคารสถานที่ และจัดการสภาพแวดลอ้มในการท างานและ   

  การใหบ้รกิาร 

 4. เพือ่ใหศ้กึษาวจัิยและพัฒนาองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาใหเ้หมาะสมกับบรบิทของสงัคม

  ปัจจบุนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ และแนวคดิเกีย่วกับองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา เพื่อเป็นพื้นฐานสูก่ารบรหิารและ

การจัดองคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาโดยมุ่งเนน้ใหบ้รหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลค านึง 

ในดา้นการตลาดเพื่อการผลติและจัดหาสือ่ บริหารบุคลากร บริหารงบประมาณ บริหารสารสนเทศและบริหาร

เครอืขา่ยสือ่สาร รวมถงึการบรหิารอาคารสถานทีแ่ละจัดสภาพแวดลอ้ม เพื่อสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างานและ

ใหบ้รกิารตลอดจนการบรหิารโครงสรา้งพืน้ฐาน เครือ่งมอื และสิง่อ านวยความสะดวก เพือ่การรองรับการใหบ้รกิาร

และมุ่งประเมนิและพัฒนาองค์กรดว้ยการวจัิยในองคก์รเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา อกีทัง้ศกึษารายกรณี

องคก์รเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
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27117 เทคโนโลยกีารจดัการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

Educational Management Technology  

วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจสามัญทศันเ์ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่การจัดการศกึษา 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความสมัพันธข์อบขา่ยเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่การจัดการศกึษา 

 3.  เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหก์ารใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่การจัดการศกึษาในระบบโรงเรยีน

    นอกระบบโรงเรยีนและอธัยาศยั ตัง้แตอ่ดตี ปัจจบุนั และอนาคต 

 4.  เพือ่ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพือ่การจัดการศกึษาเพือ่พัฒนาตนเองและฝึกอบรมได ้

 5.  เพื่อใหส้ามารถยกตัวอย่างการใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการศกึษาทางไกล และการจัดการศกึษาในรูป 

    การเผยแพร่ความรูท้ีเ่หมาะกับสภาพบรบิทของสงัคมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สามัญทัศน์เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัดการศกึษา ขอบข่ายเทคโนโลยีและสือ่สาร

การศกึษาเพื่อการจัดการศกึษา การใชเ้ทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัดการศกึษาในระบบโรงเรียน  

นอกระบบโรงเรียนและอัธยาศัย การใชเ้ทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัดการศกึษาทางไกล การใช ้

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาเพื่อการจัดการศกึษาเนน้การพัฒนาตนเอง และการฝึกอบรม การใชเ้ทคโนโลยี

และสือ่สารการศกึษาเพือ่การเผยแพร่ความรูใ้นรูปแบบตา่งๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพสงัคม 

27401 สือ่การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน  (6 หนว่ยกติ) 

 Instructional Media in Basic Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่ส าหรับเด็กประถม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสือ่ส าหรับมัธยมศกึษา 

 4. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดระบบสือ่การสอนและการประเมินและทดสอบประสทิธภิาพ

  สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 5. เพือ่ใหต้ระหนักถงึความส าคญัของสือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสอนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สื่อเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ครอบคลุมการจัดระบบ 

สือ่การสอน สือ่ส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดว้ย ของเล่น การเล่น และเกม สือ่การเล่าเรื่องและนิทาน สือ่เตรียม 

ความพรอ้มทางกาย สือ่พัฒนาสตปัิญญาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สือ่เพื่อจัดประสบการณ์ และศูนยก์ารเรยีนรูส้ าหรับ

เด็กปฐมวัย สื่อส าหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบดว้ย สื่อการสอนวทิยาศาสตร์ สื่อการสอน

คณิตศาสตร์ สือ่การสอนภาษาไทย สือ่การสอนสงัคมศกึษา สือ่การสอนสขุศกึษาและพลศกึษา สือ่การสอนศลิปศกึษา

และนาฏศลิป์ สือ่การสอนการงานอาชพีและเทคโนโลย ีสือ่ส าหรับเด็กพเิศษ และการประเมนิและทดสอบประสทิธภิาพ

สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษา88 89 
 

27416 ประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Educational Technology and Communications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษาสูภ่าคปฏบิัต ิ

 2. เพือ่จัดประสบการณ์ตา่งๆ ทีเ่นื้อหาสาระไมส่ามารถจัดแกนั่กศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสือ่อืน่

ในระบบการสอนทางไกล 

 3. เพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภาวะผูน้ าและทักษะการเป็นนักเทคโนโลยีและสือ่สาร 

  การศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 4. เพือ่พัฒนาใหผู้ม้คีณุธรรม จรยิธรรม และความส านักในจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสือ่การศกึษามาสู่ปฏิบัต  ิโดยจัดใหม้ีการอบรมเขม้ 

แนวคดิของเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาในฐานะวชิาชพีชัน้สงู การพัฒนาบคุลากรดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สาร

การศกึษา การฝึกปฏบิัตกิารผลติสือ่และใชเ้พื่อการศกึษา การศกึษาดูงานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา    

การวจัิยพืน้ฐานทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา และการพัฒนาคณุธรรมนักเทคโนโลยแีละสือ่สาร 

 

 



ภาคผนวก
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หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาเลอืกเสรี
 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์(ทกุหลกัสตูร/ทกุวชิาเอก) 

การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ีนักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดจ้ากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอน

ตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ตามประกาศฯ 

หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ีพ.ศ. 2562) ยกเวน้ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่ลีักษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

(2) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนือ้หาซ ้าซอ้นกบัชดุวชิาบงัคับอืน่ๆ ในหลกัสตูรทีเ่รยีน 

(3) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่กีารก าหนดคณุสมบตัแิละทักษะพืน้ฐานไวโ้ดยเฉพาะ 

(4) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีส่ภาวชิาการมมีตอินุมัตไิมใ่หเ้ป็นชดุวชิาเลอืกเสรี 

(5) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนื้อหาและมกีารท ากจิกรรมภาคปฎบิัต ิหรอืตามทีส่ภาวชิาชพี หรอืองคก์รวชิาชพี 

ก าหนด 

  ชุดวชิาต่างๆ ที่สาขาวชิาศกึษาศาสตรไ์มอ่นุญาตใหเ้ลือกเป็นชุดวชิาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าว

ขา้งตน้มรีายชือ่ดงันี ้ 

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 

16. ชดุวชิา 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 
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25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา/การสือ่สารแบรนด ์

26. ชดุวชิา 16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา/การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 
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60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร ์

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 

96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์
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98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา 

(ส าหรบันกัศกึษาวชิาเอกเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา สามารถลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิานีไ้ด)้ 

108. ชดุวชิา 31306 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

109. ชดุวชิา 31307 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

110. ชดุวชิา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

111. ชดุวชิา 31309 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา 31412 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

113. ชดุวชิา 31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

114. ชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

   และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

115. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

116. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

117. ชดุวชิา 33204 กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

118. ชดุวชิา 33206 สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

119. ชดุวชิา 33209 สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

120. ชดุวชิา 33210 สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณชิยแ์ละทีด่นิ ส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิา 33307 กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิา 33312 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร 

     ทรัพยากรธรรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม 

124. ชดุวชิา 33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา 33453 การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน 

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

128. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

129. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

130. ชดุวชิา 51109 การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

131. ชดุวชิา 51110 การพยาบาลผูใ้หญ่ 
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132. ชดุวชิา 51111 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

133. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  

134. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ 

135. ชดุวชิา 51209 การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

136. ชดุวชิา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

137. ชดุวชิา 51211 การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

138. ชดุวชิา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภแ์ละการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

139. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์

140. ชดุวชิา 51311 การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้ 

   และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

141. ชดุวชิา 51312 การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา 51313 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

143. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน 

144. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

145. ชดุวชิา 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

146. ชดุวชิา 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

147. ชดุวชิา 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

148. ชดุวชิา 52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ 

149. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

150. ชดุวชิา 54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

151. ชดุวชิา 54121 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

152. ชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

153. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

154. ชดุวชิา 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

155. ชดุวชิา 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

156. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

157. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

158. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

159. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

160. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

161. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

162. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

163. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

164. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

165. ชดุวชิา 55319/55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

166. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

167. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

168. ชดุวชิา 55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 



สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 95
96 

 

169. ชดุวชิา 55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

170. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

171. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

172. ชดุวชิา 71207 หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

173. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

174. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

175. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

176. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

177. ชดุวชิา 91202 ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

178. ชดุวชิา 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

179. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

180. ชดุวชิา 93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

181. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

182. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

183. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

184. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

185. ชดุวชิา 94466 การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

186. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

187. ชดุวชิา 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

188. ชดุวชิา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

189. ชดุวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

190. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ ์

191. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 

192. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

   ในอตุสาหกรรม 

193. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

194. ชดุวชิา 97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

195. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

196. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

197. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 

198. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

199. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

200. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

201. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

202. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

203. ชดุวชิา 99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

204. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 
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205. ชดุวชิา 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

206. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

207. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 

208. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 

209. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

210. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 
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(เรยีงตามตวัอกัษร) 

 

รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 

กรณีศกึษาการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้

 ส าหรับผูส้งูอาย ุ

Cases Study of Learning Activities for  

the Older Adults 

26005 

การจัดการศกึษานอกระบบเพือ่การเรยีนรูใ้นชมุชน Non-formal Education Management for  

   Learning in Community 

26302 

การจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั Environment Management for Early Childhood     

Development 

21009 

การดแูลเด็กปฐมวยัทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ Caring for Early Childhood with Special Needs 21010 

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยากบั 

 คณุภาพชวีติ 

Guidance and Psychological Counselling and 

   the Quality of Life 

25303 

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ส าหรับเด็ก 

Guidance and Psychological Counselling  

   for Children 

25304 

การแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

 ส าหรับวยัรุน่ 

Guidance and Psychological Counselling  

   for Adolescents 

22304 

การบรหิารและจัดการเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ Learning Administration and Management  

   for the Older Adults 

26004 

การบรหิารศนูยส์ือ่การศกึษา Administration of Educational Media Center 27112 

การประเมนิและสรา้งเสรมิพฤตกิรรมเด็กปฐมวยั Assessment and Behavioral Enhancement  

   in Early Childhood 

21005 

การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นการคดิ Thinking Development in Early Childhood 21331 

การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นภาษา Language Development in Early Childhood   21330 

การพฒันาเด็กปฐมวยัดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ  

 และสงัคม   

Physical, Emotional, and Social Development  

   in Early Childhood 

21329 

การพฒันาทกัษะชวีติส าหรับเด็กปฐมวยั Life Skills Development for Early Childhood 21008 

การพฒันาและการใชส้ือ่การเรยีนรู ้

 เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

Development of Learning Media for  

   Lifelong Learning 

26406 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติและการศกึษานอกระบบ Lifelong Learning and Non-formal Education 26301 

การเรยีนรูท้างไกล Distance Learning 26405 

การเรยีนรูเ้พือ่ชวีติส าหรับผูส้งูอายุ Learning for Life of the Older Adults 26002 

การเลน่ ของเลน่ และเครือ่งเลน่ส าหรบัเด็กปฐมวยั Play, Toys and Playthings for Early Childhood 21003 

กจิกรรมและเครือ่งมอืการแนะแนวและ 

 การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

Activities and Instruments of Guidance and   

Psychological Counselling 

25406 

ครอบครัวศกึษากบัการพฒันาเด็กปฐมวยั Family Studies and Early Childhood Development 21004 

จติวทิยาและวทิยาการการเรยีนรู ้ Psychology and Learning Methodology 20303 

จติวทิยาและสงัคมวทิยาพืน้ฐานเพือ่การแนะแนว 

 และการปรกึษาเชงิจติวทิยา 

Fundamental Psychology and Sociology for    

Guidance and Psychological Counselling 

25301 

ทกัษะชวีติ Life Skills 10103 

เทคนคิการปรกึษาเบือ้งตน้ Introduction to Techniques of Counseling 25405 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 

เทคโนโลยกีารจัดการศกึษา Educational Management Technology 27117 

เทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา Educational Technology and Communications 20301 

ไทยกบัสงัคมโลก Thailand and the World Community 10152 

ไทยศกึษา Thai Studies 10151 

ธรรมชาตแิละพฒันาการของผูส้งูอายุ Nature and Development of the Older Adults 26001 

นวตักรรม สือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา 

 ส าหรับเด็กปฐมวยั 

Innovation, Media, and Educational Technology  

   in Early Childhood 

21328 

นวตักรรมการสือ่สารเพือ่การพฒันาเด็กปฐมวยั Communication Innovation for Early Childhood   

Development 

21002 

แนวการพฒันาเด็กปฐมวยั Guideline in Early Childhood Development 21223 

ประสบการณ์วชิาชพีการแนะแนวและ 

 การปรกึษาเชงิจติวทิยา 

Professional Experience in Guidance and        

Psychological Counselling 

25411 

ประสบการณ์วชิาชพีการพฒันาเด็กปฐมวยั Professional Experience in Early Childhood    

Development 

21426 

ประสบการณ์วชิาชพีการเรยีนรูต้ลอดชวีติ Professional Experience in Lifelong Learning 26407 

ประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา Professional Experience in Educational Technology 

and Communications 

27416 

 

พฒันาการและการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั Child Development and Learning in Early 

Childhood 

21001 

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร English for Communication 10111 

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ Science, Technology and Environment for Life 10141 

วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์เพือ่การศกึษา Radio and Television in Education 27104 

สถติ ิวจัิย และประเมนิผลการศกึษา Statistics, Research and Evaluation in Education 20302 

สงัคมมนุษย ์ Human Society 10131 

สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน Society and Culture in the ASEAN Community 10164 

สือ่การศกึษาขัน้พืน้ฐาน Instructional Media in Basic Education 27401 

สือ่การศกึษาพฒันสรร Creative and Appropriate Educational Media 27103 

สือ่เพือ่การเรยีนรูส้ าหรับผูส้งูอาย ุ Learning Media for the Older Adults 26003 

สขุภาวะเด็กปฐมวยั Well-Being in Early Childhood 21006 

หลกัการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการฝึกอบรม Learning Principles and Training Techniques 26404 

หลกัและระบบงานแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยา Principles and Systems of Guidance and 

   Psychological Counselling Work 

25302 

แหลง่วทิยาการชมุชนเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ Community Resources for Lifelong Learning 26403 

อารยธรรมนุษย ์ Human Civilization 10121 

อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวยั Food and Nutrition for Early Childhood 21007 

อปุกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา Equipment in Educational Technology and   

Communications 

27101 
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