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1.วิชาเอก
NFED 1101 ปรัชญาและแนวคิดการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Non-formal Education Philosophies and Concepts
ศึกษาแนวคิด และปรัชญา จากนักคิดกลุมตางๆ ปรัชญาตางๆทางการศึกษา ปรัชญา
และแนวคิดทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตลอดชีวิต ความจําเปนของการจัดการศึกษานอก
ระบบ การวิเคราะหและประยุกตปรัชญาทางการศึกษานอกระบบสูการปฏิบัติ
NFED 1102 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคมไทย
3(3-0)
Non-formal Education for the Development of Thai Society
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา ความสัมพันธระหวางการศึกษานอกระบบกับศึกษา
การพัฒนาสังคมไทยในระดับตางๆ การศึกษานอกระบบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดใน
การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง
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NFED 1103 การศึกษานอกระบบกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Non-formal Education and Environment
ศึกษาสถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศนที่เปนพื้นฐานการดํารงชีวิตของมนุษย วิเคราะหสถานการณ และวิกฤติการณดานสิ่งแวดลอม
ปญหาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมศึกษาและแนวทางจัดการศึกษานอกระบบเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม ตลอดจนแนวทางการสรางกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

NFED 1104 หลักและระบบการจัดการศึกษา
Principles and Systems of Educational Management
ศึกษาความหมาย หลักการบริหารและการจัดการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา
ทักษะของผูบริหารการศึกษา ตลอดจนบทบาทของผูบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพ และ
กฎหมายการศึกษาที่ควรทราบ
NFED 1105 จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ
3(3-0)
Psychology of Adulthood and Old Age
ศึกษาลักษณะพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคมของคนวัย
ผูใหญและวัยสูงอายุ ทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวของกับพัฒนาการการเปลี่ยนแปลง ของบุคลิกภาพและ
การปรับตัวตามวัย ปญหาของคนในวัยผูใหญ และวัยสูงอายุ ตลอดจนศักยภาพตามวัย บทบาทของ
ผูใหญและผูสูงอายุในการเสริมสรางและพัฒนาคนและสังคม
NFED 1106 การศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0)
Lifelong Education
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษา
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ในชุมชนโดยเนนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เครือขายการเรียนรู และภูมิปญญา
ทองถิ่น
NFED 1107 เทคนิคการสอนผูใหญ
3(3-0)
Techniques in Adult Teaching
ศึ ก ษาเทคนิ ค การสอนผู ใ หญ รู ป แบบการสอนต า งๆที่ ส อดคล อ งกั บ จิ ต วิ ท ยาและ
การเรียนรูของผูใหญ การนํารูปแบบและเทคนิคการสอนผูใหญมาใชในการสอนกลุมเปาหมายตางๆ
อยางเหมาะสม การประยุกตใชเทคนิคที่เหมาะสมในการสอนผูใหญ ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอม
และบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูใหญ

NFED 1108 การศึกษาดวยตนเอง
3(3-0)
Self - Education
ศึกษารูปแบบและแบบแผน(style)ของการเรียนรูของบุคคล ธรรมชาติการเรียนรูของ
บุคคล วิธีการและกระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองของบุคคล การสงเสริมการศึกษาดวย
ตนเอง การจัดสภาพและทรัพยากรการเรียนรูที่เอื้อตอการศึกษาดวยตนเอง การปรับปรุงตนเองให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
NFED 1109 กระบวนการเรียนรูของชุมชน
3(3-0)
Community Learning Process
ศึ ก ษาสภาพและกระบวนการเรี ย นรู แ ละการถ า ยทอดความรู ข องคนในชุ ม ชนใน
สั ง คมไทยจากอดี ต ถึ ง ป จ จุ บั น การคงอยู การเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู
ความสัมพันธของกระบวนการเรียนรูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการณตางๆในบริบทของสังคมไทย
NFED 1110 การวิเคราะหบริบทของการพัฒนาประเทศ
3(3-0)
Context Analysis of Country Development
ศึกษาพัฒนาการของการพัฒนาประเทศไทย ในชวงเวลาตางๆจากอดีตถึงปจจุบัน
วิ เ คราะห บ ริ บ ทและนโยบายของการพั ฒ นาประเทศในช ว งเวลาที่ ต า งกั น รวมทั้ ง ป จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต อ
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การพัฒนาประเทศและผลกระทบจากการพัฒนาประเทศทั้งอดีตและปจจุบัน แนวโนมและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ
NFED 1111 การวางแผนและการพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Planning and Development in Non-formal Education Program
ศึกษาขั้นตอนการวางแผนและการพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและชุมชน แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของคนในชุมชน
แนวทางและเทคนิควิธีในการพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียนรูปแบบตางๆ

NFED 1112 การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Non-formal Education
ศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบแนวคิด ระบบและรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบใน
ประเทศตางๆ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษานอกระบบ
NFED 1113 การวิเคราะหและประเมินโครงการการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Non-formal Education Program Analysis and Evaluation
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการประเมินโครงการ การเขียนโครงการ การ
กําหนดประเด็นในการประเมิน การพัฒนาตัวชี้วัดและการกําหนดเกณฑในการประเมิน การออกแบบ
การประเมิน การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหโครงการ การติดตามกํากับ
โครงการ การเขียนรายงาน การประเมินโครงการ
NFED 1114 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Special Study in Non-formal Education
นักศึกษาเลือกศึกษาประเด็นที่นาสนใจทางการศึกษานอกระบบ โดยนํามาวิเคราะห
และนําเสนออยางมีระบบ ผูสอนวางแผนรวมกับผูเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีเรียน และการประเมินผล
NFED 1115 สัมมนาประเด็นทางการศึกษานอกระบบ

3(3-0)
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Seminar in Non-formal Education
ศึกษาคนควาประเด็นตางๆที่สนใจ หรือที่เปนปญหาของสังคมในปจจุบันที่สัมพันธ
กับการศึกษานอกระบบ เพื่อนํามาวิเคราะห อภิปราย และจัดสัมมนา
NFED 1116 โภชนาการสําหรับผูสูงอายุ
3(3-0)
Nutrition for Old Age
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร ความสําคัญของโภชนาการที่มีตอสุขภาพและ
สังคม สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ วิธีบริโภคอาหารที่ถูกตอง อาหารสําหรับบุคคลวัยตางๆ ปญหา
โภชนาการ การจัดอาหารสําหรับผูสูงอายุ การกําหนดรายการอาหารและการเลือกซื้อ การประกอบ
อาหาร การถนอมอาหาร การจัดครัว และระเบียบการบริโภคอาหาร ตลอดจนวิธีการจัดโภชนาการใน
ครอบครัวที่มีผูสูงอายุ และในสถานสงเคราะหคนชรา
NFED 1117 การจัดการความรู
3(3-0)
Knowledge Management
ความหมาย ความสําคัญของการจัดการความรู องคประกอบของการจัดการความรู
ประเภทของความรู กระบวนการขั้นตอนการจัดการความรู เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
ในองคกรและชุมชน การนําแนวคิดของการจัดการความรูมาประยุกตใชในองคกรและชุมชน การสราง
องคกรการเรียนรู
NFED 1119 การศึกษางานวิจัยในสาขาการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Studies in Non-formal Education Research
ศึกษาผลงานวิจัยในสาขาการศึกษานอกระบบ โดยวิเคราะหรูปแบบ และกระบวนการ
ขั้นตอนในการทําวิจัย ประเมินแนวโนม รูปแบบ และกระบวนการการทําวิจัยในสาขาการศึกษานอก
ระบบ การนําผลการวิจัยไปใชในงานการศึกษานอกระบบ
NFED 1120 ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษานอกระบบ
Local Wisdom for Non-formal Education
ศึก ษาลั ก ษณะและความสําคัญของภูมิป ญญาทองถิ่นของไทย ขุ มทรัพ ยภูมิป ญญา
ทองถิ่นไทยแขนงตางๆ กระบวนการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นแนวคิดการนําภูมิปญญา
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ทองถิ่นมาเปนเครือขายและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
NFED 1121 การจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Non-formal Education Administration
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ปรัชญาและแนวคิดในการจัดการศึกษานอกระบบ การจัด
และการบริ ห ารการศึ ก ษานอกระบบให ส อดคล อ งกั บ แนวนโยบายของรั ฐ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญ วิเคราะหรูปแบบการจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบของทองถิ่น

NFED 1122 โครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
Non-formal Education Programs and Activities
ศึกษาสาระสําคัญและประโยชนของการจัดทําโครงการ และจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบ รูปแบบและเทคนิควิธีในการจัดทําโครงการ และจัดกิจกรรม ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมที่
เหมาะสมกับแนวคิดและเนื้อหาสาระทางการศึกษา นอกระบบและสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมายในชุมชนทองถิ่นฝกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบในรูปแบบตางๆ
NFED 1123 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Curriculum Development for Non-formal Education
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบองคประกอบ
รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ กระบวนการและขั้นตอนในการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรการวิเคราะหหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร
NFED 1124 เทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
3(2-2)
Non-formal Education Techniques
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบในรูปแบบตางๆ
เช น การฝ ก อบรมแบบต า ง ๆ การเป น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง เทคนิ ค การนํ า เสนอ เทคนิ ค การ
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ประชาสัมพันธ เทคนิคการทํางานเปนทีม การทํางานกับเครือขายการเรียนรูในชุมชน
ความสัมพันธกับชุนชน และการศึกษาชุมชน

การสราง

NFED 1125 การออกแบบโครงการและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
3(3-0)
Project and Program Design in Non-formal Education
กระบวนการจัดทําโครงการและการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาผูใหญ และการศึกษา
นอกระบบ ศึกษาโครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่มีในทองถิ่น ออกแบบโครงการและ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ และทดลองใชในสถานการณจริง

NFED 1126 การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาอาชีพ
3(3-0)
Non-formal Education and Career Development
ศึกษาสภาพปญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ กระบวนการพัฒนาอาชีพ โครงสราง
อาชีพ ความรูและทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพตางๆ แนวคิดและกระบวนการพัฒนาอาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ นโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาอาชีพ
NFED 1127 การศึกษานอกระบบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
3(3-0)
Non-formal Education and Changes in Thai Socio-economy
ศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคในการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
NFED 1128 ชุมชนศึกษา
3(3-0)
Community Studies
ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง ประชากร และสิ่งแวดลอม ตลอดจนปญหาและการวางแผน เพื่อจัดโครงการ และกิจกรรม
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การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของครู การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
FE

3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2(2-0)
Learning Resources and Local Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น ประเภท
ของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและทักษะที่สําคัญ
ในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู บทบาทของภูมิ
ปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุดมุงหมาย และกระบวนการการถายทอดความรูในทองถิ่น การ
ใชแหลงการเรียนรู และภูมปิ ญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา
CI

1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
หลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การเลือกใชแหลง
วิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
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CI

2303 หลักการจัดการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรีย นรู ระบบการเรียนรู กระบวนการ
จัดการเรียนรู รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การจัดบรรยากาศ
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การวางแผนการจัดการเรียนรู

ETI

2101 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา
นวั ต กรรมการศึ ก ษา กระบวนการสื่ อ ความหมายและการเรี ย นรู สื่ อ การสอนประเภทต า ง ๆ
การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใชแหลง
ทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู แนวโนม
ของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
ER

2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Measurement and Evaluation
ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน
หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู
การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน

ER

3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3(3-0)
Research for Teaching and Learning Development
ความหมายและลักษณะของการวิจัย วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู ประโยชน
ความสําคัญ และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ฝกปฏิบัติ
การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน ชั้นเรียน การ
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เขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใช
พัฒนาการเรียนการสอน
PG

1203 การประยุกตจติ วิทยาเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรม
และสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี การเรียนรูและ
การประยุ ก ต ใ ช กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยาที่ ทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเรี ย นรู
การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและการปรับพฤติกรรมผูเรียน

PG

3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ รียน
3(3-0)
Activity Organization for Student Development
ความหมาย หลั ก การ ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียน หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน

EA

3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสํ า คั ญ จุ ด มุ ง หมายและหลั ก การเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา องคกร สถาบัน ดานการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหาและแนวโนม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย

SPE 3601 การศึกษาแบบเรียนรวม
Inclusive Education

2(2-0)
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ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ความหมายและความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม การปรับเปลี่ยนหลักสูตร
สื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู เ พื่ อ การจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม เทคนิ ค การสอนและการจั ด
การพฤติ ก รรมผู เ รี ย นในชั้ น เรี ย นรวม ความร ว มมื อ ระหว า งโรงเรี ย น ผู ป กครอง และชุ ม ชนใน
การใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

เลือก
FE 3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Education and Development of the Country
ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษากับการเปลี่ยนแปลง
ของสั งคม แนวคิ ดในการจั ดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง การ
ปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
FE

3204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่ น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกรชุมชน
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
FE

4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
Independent Study in Education

2(2-0)
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นัก ศึ ก ษาเลื อ กศึก ษาปฏิบัติ ห รือทดลองเรื่องที่ สนใจทางการศึ ก ษา โดยจัด ทํ า เปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน
FE

4902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

3(3-0)

CI

3201 กิจกรรมรวมหลักสูตร
2(2-0)
Co-curriculum Activities
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร ความสัมพันธ
ระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร ลักษณะของผูนําและผูตาม ตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย
หลักการจัด กิจกรรมร ว มหลัก สูตร การจัด และการบริ หารกิ จกรรมรว มหลั ก สู ตร การประเมิ นผล
โครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร
CI 3210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(2-0)
Curriculum Development for Local
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการประเมินผล
หลักสูตร ความเปนมา และความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตร
การจั ด ประสบการณ แ ละกิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต ร หลั ก การ และกระบวนการพั ฒ นา
หลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น
CI

3301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการ
นําเขาสูบทเรียน การเราความสนใจ การตั้งคําถาม การใชสื่อการเรียนการสอน การเลาเรื่อง การเสริมแรง
การใชกิริยาทาทางและวาจา การใชกระดานดํา การอธิบายยกตัวอยาง และสรุปบทเรียน การสอน
กลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ
เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด
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CI

3302 การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
Educational Supervision
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขายของ
การนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการสอน
การนิเทศภายใน
CI

4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2)
Teaching Skills for Science Teachers
วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปนสําหรับ
ครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะในการจัดกิจกรรมโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร การออกแบบและ
การสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ
ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะ
สําหรับครูวิทยาศาสตร
ETI 1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึ ก ษาความสํ า คั ญ ของสื่ อ มวลชนที่ มี ต อ การจั ด การศึ ก ษา หลั ก การและวิ ธี ก ารใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรู ป แบบอื่ น เพื่ อ การศึ ก ษา การใช แ ละเลื อ กรั บ ข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น ประโยชน ต อ
การเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู
ETI

3301 การผลิตวัสดุกราฟก
3(2-2)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขา ย ความสํ าคั ญ ทฤษฎีแ ละหลั ก การออกแบบวัส ดุ ก ราฟ ก วัส ดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต การ
ใช แ ละการเก็ บ รั ก ษาวั ส ดุ ก ราฟ ก ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย น การประดิ ษ ฐ การสร า งภาพและอั ก ษร
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
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ETI

4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายสากล (Internet)
ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ การเรียนการสอน
การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล

ER

4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา
2(2-0)
Project Analysis and Project Evaluation in Education
องคประกอบที่สําคัญของโครงการและการเขีย นโครงการทางการศึ กษาวงจรการ
วางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)
รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและโครงการ

PG

2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0)
Human Relations for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธ
เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน

PG

3101 ความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะเด็กที่มี
ความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาทของพอแม
และครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ การประเมิน
ความคิดสรางสรรค
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PG

3302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practice in Social Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวน การกลุม
กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาท และการคลอยตาม (เนนบทบาทของ
ผูบริหาร ครู นักเรียน) จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมายและการรับรูทางสังคม
เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ แรงจูงใจในทางสังคม การรวมมือ
การแขงขัน การแกปญหาความขัดแยง ความเปนผูนํา การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียน
การสอน

PG

3501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่สงผล
ต อ พั ฒ นาการ ป ญ หาเฉพาะวั ย บทบาทของครู กั บ การแนะแนวเด็ ก วั ย รุ น ในโรงเรี ย น
การจั ด บริ ก ารแนะแนวเพื่ อ ป อ งกั น แก ไ ขป ญ หา และตอบสนองความต อ งการของวั ย รุ น ด า น
การศึกษา อาชีพ สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว

PG

3502 จิตวิทยาการแนะแนว
2(2-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว
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คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความสําเร็จของการแนะแนว การใชกระบวนการ
แนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
PG

3603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเครื่องมือและ
เทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เปนแบบทดสอบและ
ไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใชเครื่องมือและ
เทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน

EA

1101 หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0)
Principles of Educational Administration
ศึ ก ษาความหมายการบริ ห ารการศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ปญหาตาง ๆ และวิธีการแกปญหา
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
EA

1102 ภาวะผูนาํ
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสํ า คั ญ ของผู นํ า แบบของผู นํ า บทบาทหน า ที่ ข องผู นํ า
คุ ณ ลั ก ษณะของผู นํ า ที่ ดี การเสริ ม สร า งภาวะผู นํ า จิ ต วิ ท ยาผู นํ า การพั ฒ นาความสร า งสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา
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EA

2104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
2(2-0)
Ethics for Administrators
ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร บทบาทหน า ที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับคุณธรรม
สําหรับผูบริหาร
EA

3101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึกษาความหมาย ขอบขาย ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษาวิวัฒนาการ
ของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใชประโยชนจากสถิติทาง
การศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางการศึกษากับธุรกิจ
การบริ ห ารและการจั ด การทางธุ ร กิ จ ศึ ก ษาในโรงเรี ย น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การศึ ก ษา
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา
การควบคุม การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและปญหา
เกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา
EA

4301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิดและ
หลักการเกีย่ วกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ
การเงินและพัสดุ

EC

1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Child Care and Child Development

3(3-0)

45
ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่
มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย และ
สงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นได
EC

2101 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Education
ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและทฤษฎีของนัก
การศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเปนมาของการอนุบาลศึกษาของ
ตางประเทศ ประวัติความเปนมาของการอนุบาล การศึกษาไทยและรูปแบบ การจัดการอนุบาลไทย
หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการอนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการ
อนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
EC

3501 การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนวกับ
การศึกษา สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูปกครอง ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยตอ
บทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ความ
รวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรมแนะแนวผูปกครองเด็ก
ปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท

EC

4501 การใหการศึกษาแกผปู กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Education for Parents of Pre-school Children
ความสําคัญของพอแม ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจําเปนที่จะตองให
การศึกษาแกพอแม หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือกับ
องคกรในชุมชน เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม

4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
NFED 1129 การทดลองปฏิบัตงิ านการศึกษานอกระบบ 1

1(60)
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Supervised Practicum in Non-formal Education 1
การทดลองฝกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบของสถานศึกษา
หรือองคการตาง ๆ
NFED 1130 การทดลองปฏิบัตงิ านการศึกษานอกระบบ 2
Supervised Practicum in Non-formal Education 2
การทดลองฝกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบของสถานศึกษา
หรือองคการตาง ๆ ในชุมชน

หนวยงาน

1(60)
หนวยงาน

NFED 1131

ปฏิบตั ิงานการศึกษานอกระบบ 1
2(140)
Apprenticeship of Non-formal Education 1
ศึกษางานในสํานักงาน เชน งานสารบรรณ งานธุรการ การเงิน การจัดสํานักงานศึกษา
โครงการและกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่หนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนดําเนินการในทองถิ่น

NFED 1132

ปฏิบตั ิงานการศึกษานอกระบบ 2
2(140)
Apprenticeship of Non-formal Education 2
ศึกษางานในสํานักงาน เชน งานสารบรรณ งานธุรการ การเงิน การจัดสํานักงานศึกษา โครงการ
และกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่หนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนดําเนินการในทองถิ่น จัดทํา
ประมวลผลการปฏิบัติงาน
NFED 1133 การฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 1
5(450)
Professional Experience in Non-formal Education 1
ใหนักศึกษาฝกงานภาคสนามตามศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยการเรียนรูชุมชน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในทองถิ่น
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NFED 1134 การฝกประสบการณวิชาชีพการศึกษานอกระบบ 2
5(450)
Professional Experience in Non-formal Education 2
ใหนักศึกษาฝกงานภาคสนามตามศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยการเรียนรูชุมชน
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในทองถิ่น และจัดทํา
ประมวลผลการฝกประสบการณวิชาชีพนอกระบบ

