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หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ช่ือหลกัสูตร 
 (ภาษาไทย)  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต   
  (ภาษาองักฤษ) Bachelor of Education Program 

 
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1) เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความเป็นครู และความเป็นนกัการศึกษาท่ีมีความเป็นผูน้ าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีความศรัทธาในวชิาชีพครู 

2) เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความลุ่มลึกในศาสตร์แห่งวชิาชีพครู จดัการเรียนรู้และประยกุตใ์ชก้ระบวนการวิจยั
เพื่อการพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อผลิตบณัฑิตใหคิ้ดเป็น มีความใฝ่รู้ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหมี้ความรู้รอบในศาสตร์แขนงต่างๆ 
และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ในบริบทของการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4) เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความเป็นสากล และส านึกในความเป็นไทย มีความรู้ท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง เคารพ 
และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นท่ามกลางความหลากหลาย 

5) เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ศกัยภาพสูงทางดา้นการวจิยั สามารถต่อยอดการศึกษาไดถึ้งระดบัปริญญาเอก 
 
โครงสร้างของหลกัสูตร 

สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
             -รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา 40 หน่วยกิต 
             -รายวชิาเลือก 20 หน่วยกิต 

 
รายวชิา 

1. รายวชิาบังคับเฉพาะสาขา40  หน่วยกติ 

ที่ รหัสวชิา ช่ือรายวชิา นก. 

1 2750175 ปรัชญาและมโนทศัน์ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนในบริบทของการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ 

3 (3-0-6) 
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2 2750176 ทฤษฎีและหลกัการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) 

3 2750289 วธีิวทิยาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3 (2-2-5) 
4 2750290 การปฏิบติัการทางสังคมในการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
3 (2-2-5) 

5 2750291 การประเมินและติดตามผลการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

3 (2-2-5) 

6 2750292 นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ 

3 (3-0-6) 

7 2750293 การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) 

8 2750294 โครงงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 1 5 (1-8-6) 
9 2750389 โครงงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 2 5 (1-8-6) 

10 2750390 โครงงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3 5 (1-8-6) 
11 2750391 การสัมมนาวชิาชีพทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
4 (4-3-5) 

 
2. รายวชิาเลอืก 20 หน่วยกติ 

ที่ รหัสวชิา ช่ือรายวชิา นก. 

1 2404416 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
2 2750177 ภูมิปัญญาไทยกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
3 (3-0-6) 

3 2750179 การศึกษาทางเลือกในบริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3 (3-0-6) 
4 2750180 แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 (2-2-5) 
5 2750295 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
3 (3-0-6) 

6 2750296 มโนทศัน์ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติในองคก์ร 

3 (3-0-6) 
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7 2750297 การศึกษาทางไกลส าหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ 

3 (3-0-6) 

8 2750392 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน 3 (3-0-6) 
9 2750393 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3 (3-0-6) 

10 2804331 การบริหารการฝึกอบรม 2 (2-0-4) 
11 2804403 การส่ือสารเชิงจิตตปัญญาและการฟังเชิงพลวตั 3 (3-0-6) 

 
ค าอธิบายรายวชิา 
 
2404416 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-6) 
 Human Resources Development 
 HUM RES DEV 
 องคค์วามรู้ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฏี และแนวทางปฏิบติัดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ทั้ง
ในระดบัมหภาคและจุลภาค ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล กลุ่ม กระบวนงาน องคก์ร และสังคม แนวโนม้ของการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 Human resource development body of knowledge, theories, concepts, and practice 
applications in human resource development  at individual, group, work processes, organization, and societal 
levels; trends of HRD. 
 
2750175 ปรัชญาและมโนทศัน์ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนในบริบทของการเรียนรู้ 
 ตลอดชีวติ   3 (3-0-6) 
 Philosophy and Concept of Non-formal Education in Lifelong Learning  
 Contexts 
 PHI/CON NFE LLL CT 
 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนปรัชญาทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน แนวคิดของการศึกษานอกระบบโรงเรียนบนฐานของปรัชญาการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง บริบทของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษานอกระบบโรงเรียนกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรัชญาและ
แนวคิดของการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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 Definitions of non-formal education, educational philosophy related to non-formal  
education; concepts of non-formal education based on related educational philosophies; context of lifelong 
learning; relationship between non-formal education and lifelong learning, philosophies and concepts of non-
formal education  as the foundation to enhance lifelong learning. 
 
 
2750176 ทฤษฎีและหลกัการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ตลอดชีวติ         3 (3-0-6) 
 Theories and Principles of Non-formal Education Management for  
 Lifelong Learning Enhancement 
 T/P NFE MT LLL ENH 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
หลกัการในการด าเนินการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  แนวทางการจดั
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 Related theories of non-formal education to enhance lifelong learning; principles for 
organizing non-formal education to enhance lifelong learning; guidelines of organizing non-formal education to 
enhance lifelong learning. 
 
2750177 ภูมิปัญญาไทยกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3 (3-0-6) 
 Thai Wisdom and Non-formal Education for Lifelong Learning 
 Enhancement 
 THA WIS NFE LLL EN 
 ความหมาย ประเภท และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาไทยกบัการจดัการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Definitions, types and values of Thai wisdom; Thai wisdom and organizing non-formal 
education to enhance lifelong learning. 
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2750179 การศึกษาทางเลอืกในบริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  3 (3-0-6) 
 Alternative Education in Lifelong Learning Enhancement Context 
 ALT ED LLL CTX 
 ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของการศึกษาทางเลือก รูปแบบของการศึกษา
ทางเลือกท่ีด าเนินการโดยบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์ร และสถาบนัต่างๆ การวเิคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบนัและปัญหา
ของการจดัการศึกษาทางเลือกในบริบทของการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
 Definitions, concepts, and importance of  alternative education; models of alternative 
education that implement by individual, groups of people, and various institutions; analysis of current situations 
and problems of alternative education management in  the contexts of lifelong learning enhancement. 
 
 
2750180 แหล่งเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ   3 (2-2-5) 
 Learning Resources for Lifelong Learning Enhancement 
 LRNG RES LLL ENH 
 ความหมาย ความส าคญัและประเภทของแหล่งเรียนรู้  ความสัมพนัธ์ระหว่างแหล่งเรียนรู้
กบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต  หลกัการและแนวทางการจดัแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การบริหาร
จดัการแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ 
 Definitions, importance , and type of learning resources; the relationship between learning 
resources and lifelong learning; principles and guidelines of organizing learning resources to enhance lifelong 
learning; managing  of learning resources; and enhancing cooperative networks to develop learning resources for 
lifelong learning enhancement. 
 
2750289 วธีิวทิยาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3 (2-2-5) 
 Methodology of Non-formal Education for Lifelong Learning 
 Enhancement 
 MTD NFE LLL ENH 
                แนวคิด หลกัการ และประเภทของการจดักระบวนการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ การประยกุตใ์ชเ้ทคนิควธีิการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตใหก้บัผูเ้รียน  บทบาทหนา้ท่ีและทกัษะท่ีจ าเป็นของนกัจดักระบวนการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเพื่อการ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ฝึกออกแบบและจดักระบวนการจดัการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ   

 Concepts, principles and types of non-formal learning processes to enhance lifelong 
learning;  applying non-formal education approach to enhance lifelong learning; roles and skills of  non-formal 
learning organizer to enhance lifelong learning;  designing and organizing non-formal learning processes to 
enhance lifelong learning. 

 
2750290 การปฏิบัติการทางสังคมในการพฒันาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ      3 (2-2-5) 

Social Action in Non-formal Education Development for Lifelong Learning 
Enhancement 

 SA NFE DEV LLL ENH 
 ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของการปฏิบติัการทางสังคม การใชก้ารวจิยัเป็นเคร่ืองมือใน
การปฏิบติัการทางสังคมเพื่อพฒันาการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การ
ก าหนดปัญหาของการวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามบริบทของพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย 
การพฒันาโครงร่างการวิจยัเพื่อพฒันาการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การ
ออกแบบการวจิยัการรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การตีความ การสรุปผล และการเขียนรายงานการวจิยั 

 Definitions and fundamental concepts of social action; use of research as a tool for social 
action for developing non-formal education management to enhance lifelong learning; forming research problem 
for developing non-formal education management based on contexts and target groups; developing non-formal 
education research proposals for developing non-formal education management to enhance lifelong learning; 
research design; data collection; data analysis, interpretation, conclusion, and writing research report. 
 
2750291 การประเมินและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริม 
 การเรียนรู้ตลอดชีวติ   3 (2-2-5) 
 Evaluation and Monitoring of Non-formal Educational Management for  
 Lifelong Learning Enhancement 
 EM NFE MT LLL ENH 
 แนวคิดหลกัการ ประเภท และรูปแบบของการประเมินและติดตามผลการจดัการศึกษานอก
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ระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เทคนิคและเคร่ืองมือของการประเมินและติดตามผลการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ   

 Concepts, principles, and types of assessment and monitoring of non-formal education 
management to enhance lifelong learning; techniques and tools of evaluation and monitoring of non-formal 
education organizing for lifelong learning enhancement. 

 
2750292 นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3 (3-0-6) 
 Non-formal Education Innovation for Lifelong Learning Enhancement 
 NFE INNO LLL EHN 
 ความหมายและลกัษณะของนวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน การแพร่กระจาย
นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน การพฒันานวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ  กรณีตวัอยา่งของนวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

 Definitions and characteristics of non-formal education innovation; diffusion of innovation 
in non-formal education; development of innovation in non-formal education to enhance lifelong learning; case 
studies of innovation in non-formal education to enhance lifelong learning in Thai society.  
 
 
 
2750293 การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ตลอดชีวติ   3 (3-0-6) 
 Development of Non-formal Education Programs for Lifelong Learning 
 Enhancement 
 DEV NFE PRG LLL EN 
 ความหมายและองค์ประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  แนวคิดและ
กระบวนการพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การบริหารจดัการ
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ฝึกปฏิบติัการพฒันาโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ   

 Definitions and components of non-formal education programs; concepts and 
processes in developing non-formal education programs to enhance lifelong learning; managing non-formal 
education programs to enhance lifelong learning; practices of non-formal education program development for 
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lifelong learning enhancement. 
 
2750294 โครงงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 1 5 (1-8-6) 
 Non-formal Education Project for Lifelong Learning Enhancement I 
 NFE PROJ LLL ENH I 
 ปฎิบัติการศึกษาบริบทและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในองค์กรหรือชุมชนท่ีสนใจระบุ
ประเด็นปัญหาและความตอ้งการเพื่อก าหนดวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีตอบสนองกลุ่มเป้าหมายและเหมาะสมกบับริบท น าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการ
สัมมนาในชั้นเรียน 
 Practicing of  learning context and analyzing interested target groups in organizations or 
communities;  identifying issues and needs to define the objectives of non-formal education to enhance lifelong 
learning  that response to the needs of target groups and appropriate context; proposing the results  using in  the 
classroom seminar. 
 
2750295 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับ  
 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ       3 (3-0-6) 
 Non-formal Education for Lifelong Learning Enhancement for Specific  
 Target Groups 
 NFE LLL ENH STG 
 สภาพทัว่ไป ปัญหา และความตอ้งการดา้นการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ไดแ้ก่ เด็กและเยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ และกลุ่มดอ้ยโอกาสนโยบายและมาตรการพฒันารวมถึง
การปฏิบติังานโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หลกัการและวธีิการจดั
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
 General conditions, problems and educational needs of specific target groups of non-formal 
education such as children and youths, women, the elderly, families and others disadvantaged groups; policies and 
measures of development including performance by various agencies both public and private sectors which related 
to specific target groups; principles and methods of non-formal education activities to enhance lifelong learning 
for specific target groups. 
 



9 

 

2750296 มโนทศัน์ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 ในองค์กร         3 (3-0-6) 
 Concept of Non-formal Education for Lifelong Learning Enhancement in  
 Organizations 
 NFE LLL ENH ORG 
 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรหลกัการ แนวทาง และบทบาทของ
นกัพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในองคก์รดว้ยกระบวนการทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 
 Concepts of human resource development in the organizations; principles, guidelines and 
roles of human resource developers in enhancing lifelong learning in organizations through non-formal education. 
 
2750297                      การศึกษาทางไกลส าหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
                                      ตลอดชีวติ   3 (3-0-6)         
                                       Distance Education for Non-formal Education for Lifelong Learning 
                                       Enhancement 
                                       DIST ED NFE LLL EN 
                                      ความหมาย ปรัชญา และองคป์ระกอบของการศึกษาทางไกล  หลกัการของการจดัการศึกษา
ทางไกล  การศึกษาทางไกลกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจดัการศึกษา
ทางไกลในการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                                       Definitions, philosophies, and elements of distance education; principles of distance 
education; distance education and non-formal education to enhance lifelong learning; organizing distance 
education in non-formal education to enhance lifelong learning in Thailand and different countries.  
 
2750389 โครงงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 2 5 (1-8-6) 
  Non-formal Education Project for Lifelong Learning enhancement II 
 NFE PROJ LLL EN II 
 ปฏิบติัการออกแบบวางแผน และออกแบบเคร่ืองมือประเมินและติดตามผลการจดัการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับกลุ่มเป้าหมายในองคก์รหรือชุมชนท่ีสนใจ น าเสนอผล
การปฏิบติัการในรูปแบบของการสัมมนาในชั้นเรียน 
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 Practicing the planning  and designing; the evaluating and monitoring tools for organizing 
non-formal education to enhance lifelong learning for interested target groups in organizations or communities ; 
proposing the results of practicing the implementation through seminar in  the classroom. 
 
2750390 โครงงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3 5 (1-8-6) 
 Non-formal Education Project for Lifelong Learning Enhancement III 
 NFE PRJ LLL EN III 
 ปฏิบติัการด าเนินงานการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในองคก์รหรือชุมชนท่ีสนใจตามแผนท่ีวางไว ้ประเมินและติดตามผล และจดัเวทีสะทอ้นการ
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายจากการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตน าเสนอผลการ
ปฏิบติังานในรูปแบบของการสัมมนาในชั้นเรียน 
 Practicing the implementing  non-formal education activities to enhance lifelong learning 
for interested target groups in organizations or communities as planned; evaluating and monitoring and  
organizing the forum to reflects the  knowledge of target groups  in organizing non-formal education to enhance 
lifelong learning; proposing the results through seminar in  the classroom. 
 
2750391 การสัมมนาวชิาชีพทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริม 
 การเรียนรู้ตลอดชีวติ  4 (4-3-5)  
 Professional Seminar in Non-formal Education for Lifelong Learning 
 Enhancement 
 PRO SEM NFE LLL EN 
 การถอดบทเรียนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและสังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้ทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจดัเวทีสัมมนาและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ี
สังเคราะห์ได ้
 Lesson learned reflecting based on curriculum and synthesizing as knowledge in non-
formal education to enhance lifelong learning, organizing the forum, seminar and exhibition to publish the 
synthesized knowledge. 
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2750392 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน 3 (3-0-6) 
 Non-formal Education for Lifelong Learning Enhancement in Communities 
 NFE LLL ENH COM 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการศึกษาชุมชนกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวคิดและหลกัการของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนด้วยกระบวนการทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเทคนิคในการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ชุมชน 
 Relationship between organizing community education and non-formal education to 
enhance lifelong learning; concept and principles of  enhancing lifelong learning in the community through non-
formal education processes; techniques in non-formal education management to enhance lifelong learning in the 
community. 
 
2750393 ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ตลอดชีวติ         3 (3-0-6) 
 Transformative Leadership in Non-formal Education for Lifelong Learning 
 Enhancement 
 TF LD NFE LLL ENH 
 การเปล่ียนแปลงของโลกดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดัการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
คุณลกัษณะและทกัษะของผูน้ าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 Changes of the world that affect learning and organizing non-formal education for 
responding to the individual’s lifelong learning  needs; theories and concepts of transformative leadership; essential 
attributes and skills of transformative leadership in non-formal education for lifelong learning enhancement. 
 
2804331 การบริหารการฝึกอบรม        2 (2-0-4) 
 Training Management  
 TRAIN MGT 
 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัทางการบริหารส าหรับนกับริหารโครงการและวิทยากรฝึกอบรมทาง
วาทนิเทศ วิธีการสร้างสรรคโ์ครงการ การเสนองาน กระบวนการจดัการโครงการ การเขียนสรุปรายงานและการ
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ประเมินผลโครงการ 
  Theories and practical approaches in training management and trainer in speech 
communication; project contribution, presentation, management, paper report, and evaluation. 
 
 
2804403  การส่ือสารเชิงจิตตปัญญาและการฟังเชิงพลวตั    3 (3-0-6) 
  Contemplative Communication and Dynamic Listening 
  CONT COMM DYM LIST 
  ทฤษฎีและแนวปฏิบติัของการส่ือสารเชิงจิตตปัญญา การส่ือสารอย่างสันติ การเขา้ใจ
ตนเองและผูอ่ื้นการใชก้ระบวนการสุนทรียสนทนาเพื่อลดปัญหาและความขดัแยง้ในการส่ือสาร ทฤษฎีและศิลปะ
แห่งการฟัง ส่ิงท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการฟังการฟังเพื่อจบัประเด็น การฝึกปฏิบติัทกัษะการฟังดว้ยใจท่ี
ใคร่ครวญเพื่อการเปล่ียนแปลงภายใน 
  Theory and practical approach of contemplative communication; peaceful 
communication; self-understanding and understanding others; use of dialogue process to reduce problems and 
conflicts in communication; theoretical and artistic approaches for listening; factors in effective listening; listening 
for capturing main idea; practicing listening skill with contemplating mind for self-transformation. 
 
 
 
 


