
หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1  หลกัสูตร 
         3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   ไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 
         3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2  
                               ก.  วชิาเอก    ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกติ 
                               -  สัมมนา      2 หน่วยกิต 
                                     -  วชิาเอกบงัคบั               12 หน่วยกิต 
                                     -  วชิาเอกเลือก  ไม่นอ้ยกวา่            10 หน่วยกิต 
                               ข.  วทิยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกติ  
         3.1.3  รายวชิา 

                         ก.  วชิาเอก                                 ไม่น้อยกว่า        24  หน่วยกติ 
                             - สัมมนา                                                                        2  หน่วยกิต 
             01177597 สัมมนา                                   1,1 
                              (Seminar) 
                             - วชิาเอกบงัคบั                                                            12   หน่วยกิต 

        01177511 **   หลกัและพื้นฐานการศึกษานอกระบบ              3(3-0-6)  
                                                   เพื่อพฒันาสังคม       
                                                (Principles and Foundation of  Nonformal Education  
                                                  for Social Development) 

                        01177521 **   การจดักระบวนการเรียนรู้และระเบียบ              3(3-0-6)     
                                            วธีิการสอนทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม                                    
                                          (Learning Process and Teaching Methodology in 
                                         Nonformal Education for Social Development)    

                               01177541 **    การพฒันาโครงการทางการศึกษา    3(3-0-6)  
                                         นอกระบบเพื่อพฒันาสังคม          

                                                   (Program Development in  Nonformal Education 
                                               for Social Development)     
 

_______________   
**    รายวชิาปรับปรุง 
 
 



                               01177591 *   ระเบียบวธีิวจิยัทางการศึกษานอกระบบ  3(3-0-6)  
                                       เพื่อพฒันาสังคม                                              
                          (Research Methods in Nonformal Education 
                                          for Social Development) 

 

                                    -  วชิาเอกเลือก                ไม่นอ้ยกวา่ 10  หน่วยกิต 
                                    ใหนิ้สิตเลือกเรียนในสาขาวชิาหรือนอกสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง จากตวัอยา่งรายวชิาต่อไปน้ี  
 

            01177522 **   หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ทางการศึกษา  3(3-0-6)  
                                            นอกระบบเพื่อพฒันาสังคม    

                              (Principles of Adult Learning in Nonformal 
                                              Education for Social Development) 

                        01177542 **  การบริหารงานการศึกษานอกระบบ  3(3-0-6)  
             เพื่อพฒันาสังคม           

                   (Administration in Nonformal Education for   
    Social Development)  

                        01177551 *  สถิติเพื่อการวิจยัทางการศึกษานอกระบบ  3(3-0-6)  
                                         เพื่อพฒันาสังคม  
                                             (Statistics for Research in Nonformal Education 
                                            for Social Development)  
                               01177596 *  เร่ืองเฉพาะทางการศึกษานอกระบบ                 1 – 3      
                        เพื่อพฒันาสังคม      
                       (Selected Topics in  Nonformal Education  
                                           for Social Development)      
                 01177598 ปัญหาพิเศษ     1 - 3      

                       (Special Problems) 
 

                        ข.  วทิยานิพนธ์                           ไม่น้อยกว่า        12  หน่วยกติ 
                               01177599 **  วทิยานิพนธ์                   1 - 12      

                       (Thesis) 
_______________   
*    รายวชิาเปิดใหม่ 
**  รายวชิาปรับปรุง 



                     3.1.4  ความหมายของเลขรหัสประจ าวชิา 
                               ความหมายของเลขรหสัประจ าวชิาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา
นอกระบบเพื่อพฒันาสังคม  ประกอบดว้ยเลข 8 หลกั มีความหมายดงัน้ี 

เลขล าดบัท่ี 1-2 (01) หมายถึง วทิยาเขตบางเขน 
เลขล าดบัท่ี 3-5 (177)   หมายถึง สาขาวชิาการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม 
เลขล าดบัท่ี 6               หมายถึง ระดบัชั้นปี 
เลขล าดบัท่ี 7               มีความหมายดงัต่อไปน้ี 

                                       1  หมายถึง  กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป 
                                       2  หมายถึง  กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการสอน 
                                       4  หมายถึง  กลุ่มวชิาการวางแผน การบริหาร และการนิเทศ 
                                       5  หมายถึง  กลุ่มวชิาสถิติ วดัผล และการประเมินผล 
                                       9  หมายถึง  กลุ่มวชิาวจิยั เร่ืองเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และ วทิยานิพนธ์ 
                    เลขล าดบัท่ี 8             หมายถึง  ล าดบัวชิาในแต่ละกลุ่ม        
    

                     3.1.5  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
     หลกัสูตรแผน ก แบบ ก 2 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบติัการ ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01177511    หลกัและพ้ืนฐานการศึกษานอกระบบ 
        เพื่อพฒันาสงัคม 

  3(3-0-6)    

01177541    การพฒันาโครงการทางการศึกษา   3(3-0-6)    
        นอกระบบเพื่อพฒันาสงัคม   
01177591    ระเบียบวธีิวจิยัทางการศึกษา   3(3-0-6)    
                    นอกระบบเพื่อพฒันาสงัคม   
01177597    สมัมนา   1  

รวม 10(9-0-18)      
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบติัการ ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01177521    การจดักระบวนการเรียนรู้และระเบียบ   

            วิธีการสอนทางการศึกษานอกระบบ 
                    เพื่อพฒันาสงัคม                                    

  3(3-0-6)    

01177597    สมัมนา   1  
01177599    วทิยานิพนธ์   3  
                    วชิาเอกเลือก   3  

รวม 10 (-  -  -)     



 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบติัการ ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01177599    วทิยานิพนธ์    3  
                    วชิาเอกเลือก    7  

รวม  10(-  -  -)     
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบติัการ ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01177599    วทิยานิพนธ์    6  

รวม    6(-  -  -)     
 

                     3.1.6  ค าอธิบายรายวชิา 
 

    01177511 **  หลกัและพื้นฐานการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม   3(3-0-6)  
                                         (Principles and Foundation of  Nonformal Education  
                                         for Social Development)  
                                                     ปรัชญาการศึกษานอกระบบทั้งกลุ่มท่ีมุ่งพฒันารายบุคคล เพื่อเป็นสมาชิก 

ท่ีดีของสังคม และปรัชญากลุ่มท่ีมุ่งพฒันารายบุคคลพร้อมกบัพฒันาสังคมท่ีเป็น  
บริบทของการศึกษานอกระบบนั้น ตามความเช่ือของสังคมประชาธิปไตย หลกัการ 
ของการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคมของปรัชญากลุ่มต่าง ๆ 
บทบาทในการพฒันาสังคมของการศึกษานอกระบบ เปรียบเทียบบทบาทในการ  
พฒันาสังคมของการศึกษานอกระบบในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมและประเทศ
เกษตรกรรม แนวโนม้ของการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคมทั้งในประเทศไทย  
และประเทศอ่ืน 

                                                     Philosophies for nonformal education for social development both emphasize 
 on individuals development to be good members of the developed society and those 
emphasize on reciprocal interrelationship in development between nonformal 
education and society in way of democracy, principles of nonformal education for 
social development according to their philosophies , roles of nonformal education in 
social development, comparative studies of roles of nonformal education in social 
development between industrial countries and agrarian countries, trends of nonformal 
education for social development in Thailand and other countries.  

_______________  
**     รายวชิาปรับปรุง 



            01177521 **  การจดักระบวนการเรียนรู้และระเบียบวธีิการสอน    3(3-0-6)  
                                  ทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม                                    
                 (Learning Process and Teaching Methodology in  Nonformal Education  
                                  for Social Development)     

                                                     กระบวนการเรียนการสอน การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือให้ 
เกิดการเรียนรู้ การออกแบบวิธีสอน การออกแบบส่ือการเรียนรู้  การออกแบบ  

                                         การประเมินผลการเรียนรู้ การจดัท าประมวลการสอนทางการศึกษานอกระบบ 
เพื่อพฒันาสังคม 

                                                     Learning process, environment and climate setting to facilitate learning,  
                                         emphasizing on the designs of teaching methods, learning media , learning  
                                         evaluation and course syllabus in nonformal education for social development.        
 

           01177522 **  หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม 3(3-0-6)  
                             (Principles of Adult Learning in Nonformal Education for Social Development)  
                                                     ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา สรีระวทิยา และสังคมวทิยา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ        
                                         สามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนผูใ้หญ่ในการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม 
                                         การจูงใจ และอุปสรรคในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ในการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม 

                                              Psychological, physiological and sociological factors concerning the adult  
                                   learning ability in nonformal education for social development.Learning motivation  
                                  and the barriers in adult learning in nonformal education for social development.       
 

           01177541 **           การพฒันาโครงการทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม     3(3-0-6)  
                                         (Program Development in  Nonformal Education for Social Development) 
                                                      แนวคิดดา้นปรัชญา สังคมวทิยา และจิตวทิยา ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ 
                                         เปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาสังคม กระบวนการพฒันาโครงการในการศึกษานอกระบบเพื่อ 
                                         พฒันาสังคม   
                                                       Concepts of philosophies, sociology and psychology relevant to  
                                           change process for social development. Program development process in 
                                           nonformal education for social development. 
 
 
_______________  
**     รายวชิาปรับปรุง 



 
            01177542 **    การบริหารงานการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม       3(3-0-6)                                                                                                    

                               (Administration in Nonformal Education for Social Development)                                                              
                                                       ปรัชญา ทฤษฎี กระบวนการการบริหารการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม  
                                           กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเสริมกระบวนการบริหารการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันา 
                                           สังคม ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม 
                                                     Philosophy, theory, process in the administration in nonformal education  
                                           for social development. Related processes for strengthening the administration 
                                           process in nonformal education for social development. Problems and barriers 
                                           in the administration in nonformal education for social development. 

 

            01177551 *    สถิติเพื่อการวิจยัทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม    3(3-0-6)  
                              (Statistics for Research in Nonformal Education for Social Development) 
                                                      การประยกุตค์วามรู้ทางสถิติเพื่อใชก้บังานวจิยัทางการศึกษา 
                                           นอกระบบเพื่อพฒันาสังคม การเลือกสถิติใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบและ 
                                           วตัถุประสงคข์องงานวิจยั  

                                                Application of  knowledge of  statistics for  nonformal education for 
                                    social development research, appropriate use of statistics for research design 
                                    and research objective. 
 

             01177591 *    ระเบียบวธีิวจิยัทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม    3(3-0-6)  
                  (Research Methods in Nonformal Education for Social Development)  
                                                      หลกัและระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม การวเิคราะห์ 
                                           ปัญหาเพื่อก าหนดหวัขอ้งานวิจยั การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวางแผนการวจิยั การ 
                                           ก าหนดตวัอยา่งและเทคนิค การวเิคราะห์ การแปลผล และ การวจิารณ์ผลการวิจยั  
                                           การจดัท ารายงานเพื่อการน าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ ์
                                                       Principles and research methods in nonformal education for social development, 
                                           problem analysis for research topic identification, data collection for research  
                                           planning, identification of samples and techniques. Analysis, interpretation and  
                                           discussion of research result, report writing for presentation and publication. 
______________ 
*      รายวชิาเปิดใหม่ 
**    รายวชิาปรับปรุง 



              01177596 *    เร่ืองเฉพาะทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม                             1-3    
                              (Selected Topics in Nonformal Education for Social Development)  
                                                       เร่ืองเฉพาะทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม ในระดบัปริญญาโท 
                                           หวัเร่ืองเปล่ียนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา  
                                                       Selected topics in nonformal education for social development at the 
                                           master's degree level. Topics are subject to change each semester. 
 

                       01177597   สัมมนา         1 
                                           (Seminar)  
                                                       การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางการศึกษานอกระบบ 
                                           เพื่อพฒันาสังคมในระดบัปริญญาโท 
                                                       Presentation and discussion on current interesting topics in nonformal   
                                           education for social development at the master's degree level. 

 

              01177598   ปัญหาพิเศษ                                                       1-3 
                                           (Special  Problems)  
                                                       การศึกษา คน้ควา้ทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม ระดบัปริญญาโท 
                                           และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานทางวชิาการ 
                                                       Study and research in nonformal  education for social development at  
                                           the master’s degree level and compile into a written report.    
 
              01177599 **    วทิยานิพนธ์                                                       1-12   
                               (Thesis)  
                                                       วจิยัในระดบัปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวทิยานิพนธ์                                                   
                                                       Research at the master’s degree level and compile into a thesis.    

 
 
 
 

 
____________ 
*      รายวชิาเปิดใหม่ 
**     รายวชิาปรับปรุง. 


