
หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1  หลกัสูตร 
         3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   ไม่นอ้ยกวา่  50  หน่วยกิต 
         3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1  
                               ก.  วชิาเอก    ไม่น้อยกว่า 14  หน่วยกติ 
                               -  สัมมนา      4 หน่วยกิต 
                                     -  วชิาเอกบงัคบั                  6 หน่วยกิต 
                                     -  วชิาเอกเลือก  ไม่นอ้ยกวา่               4 หน่วยกิต 
                               ข.  วทิยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกติ  
         3.1.3  รายวชิา 

                         ก.  วชิาเอก                                 ไม่น้อยกว่า        14  หน่วยกติ 
                              - สัมมนา                                                                        4  หน่วยกิต 
                    01177697    สัมมนา                                   1,1,1,1 
                                        (Seminar) 
                              -  วชิาเอกบงัคบั                                                             6   หน่วยกิต 

                               01177611     ปรัชญาและทฤษฎีการเรียนรู้ใน     3(3-0-6) 
                                                    การศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม       
                                                    (Philosophy and Learning Theories in Non-formal     
                                                    Education for Social Development)    

                        01177691    ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางการศึกษานอกระบบ 3(3-0-6)     
                                             เพื่อพฒันาสังคม 

                                                    (Advanced Research Methodology in Non-formal Education 
              for Social Development)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

* 

* 

____________ 

*    รายวชิาเปิดใหม่                              
 



         -  วชิาเอกเลือก                ไม่นอ้ยกวา่    4   หน่วยกิต 
                                    ใหนิ้สิตสามารถเลือกเรียนในสาขาวชิาหรือนอกสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาขาวชิาพฒันา
สังคม สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร  จากตวัอยา่งรายวชิาต่อไปน้ี  

           01177612      การศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)  
                                                    ในงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

                           (Non-formal Education for  Life Quality Development in 
                                                     Local Government) 
                              01177641      การออกแบบและพฒันาโครงการทางการศึกษา 3(3-0-6)  

                        นอกระบบเพื่อพฒันาสังคม 
                                             (Design and Program Development in  Non-formal  

                                                    Education for  Social Development) 
                              01177642     การติดตามและประเมินทางการศึกษานอกระบบ 3(3-0-6)  
                                                   เพื่อพฒันาสังคม  
                                                   (Monitoring and Evaluation in Non-formal Education  
                                                   for Social Development)      
                              01177651     สถิติขั้นสูงทางการศึกษานอกระบบเพื่อ  3(3-0-6)  
                                                   พฒันาสังคม 
                                                   (Advanced Statistics in Non-formal Education 
                                                   for Social Development)                                                                                     
                              01177696     เร่ืองเฉพาะทางการศึกษานอกระบบ                 1 – 3      
                                                   เพื่อพฒันาสังคม      
                                                   (Selected Topics in  Non-formal Education  
                                                   for Social Development)      
           01177698    ปัญหาพิเศษ     1 - 3      
                                                  (Special Problems) 
 

                       ข.  วทิยานิพนธ์       ไม่น้อยกว่า        36  หน่วยกิต 
                              01177699    วทิยานิพนธ์                   1 - 36      

                              (Thesis) 
 
_______________   
*    รายวชิาเปิดใหม่                              

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



         3.1.4  ความหมายของเลขรหัสประจ าวชิา 
                               ความหมายของเลขรหสัประจ าวชิาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษานอก
ระบบเพื่อพฒันาสังคม  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 
                                           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 
            หลกัสูตร แบบ 2.1 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01177611    ปรัชญาและทฤษฎีการเรียนรู้ใน 
                    การศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสงัคม                      

    3( 3-0-6 )  

01177691    ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางการศึกษา 
                    นอกระบบเพื่อพฒันาสงัคม 

    3( 3-0-6 )  

01177697    สมัมนา     1  
รวม   7( 6-0-12 )  

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01177697    สมัมนา     1  
01177699    วทิยานิพนธ์     3  
                    วิชาเอกเลือก     2( - - )  

รวม     6( -  - )  
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01177697    สมัมนา     1  
01177699    วทิยานิพนธ์   10  
                    วิชาเอกเลือก     2( - - )  



รวม   13( - - )  
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01177697    สมัมนา     1  
01177699    วทิยานิพนธ์   10  

รวม   11  
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง) 
01177699    วทิยานิพนธ์   10  

รวม   10  
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดว้ยตนเอง)  
01177699    วทิยานิพนธ์     3   

รวม     3   
 

                     3.1.6  ค าอธิบายรายวชิา 
      01177611            ปรัชญาและทฤษฎีการเรียนรู้ในการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม       3(3-0-6) 
                                  (Philosophy and Learning Theories in Non-formal Education for Social Development) 
                                                 ปรัชญาการศึกษานอกระบบทั้งดั้งเดิมและท่ีววิฒันาการข้ึนเป็นปรัชญาร่วมสมยั 
   โดยเจาะลึกเฉพาะปรัชญาร่วมสมยัท่ีมีอิทธิพลต่อแวดวงการศึกษานอกระบบ ทฤษฎีการ 
   เรียนรู้ของผูใ้หญ่ดั้งเดิมโดยเจาะลึกทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีววิฒันาการใหม่ร่วมสมยัท่ีเนน้ 
   การเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเอง และการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจดั 
   ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญา และทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีววิฒันาการ             
   ใหม่ข้ึน บทบาทการศึกษานอกระบบร่วมสมยัในการพฒันาสังคม ทั้งในประเทศไทย 
   และต่างประเทศ 
                                                 Non-formal educational (NFE) philosophies both traditional and contemporary,  
   scrutinizing, the selected contemporary NFE philosophies which influencing over the  
                                     NFE movement, learning theories for adult both traditional and contemporary,  
   scrutinizing the contemporary learning theories which emphasizing on self-directed  
   learning and being life-long learning adult organization of learning experiences in  
   congruence with those contemporary philosophies and learning theories, roles of  
   contemporary NFE in social development both in Thailand and other countries. 

_______________   
*    รายวชิาเปิดใหม่ 

 

* 



01177612       การศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตในงาน  3(3-0-6) 
                                 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                                  (Non-formal Education for Life Quality Development in Local Government)  
                                                 โครงสร้างของงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หลกัการและทฤษฎีการ 
                                  เปล่ียนแปลงทางสังคม กระบวนการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันา 
                                  คุณภาพชีวติในงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                                                 Structure of  local government, principles and theories in social  
                                  change, process of  non-formal education activities for  life quality  
                                  development in  local  government.  

 

       01177641           การออกแบบและพฒันาโครงการทางการศึกษา   3(3-0-6)  
                                  นอกระบบเพื่อพฒันาสังคม    
                                  (Design and Program Development in Non-formal Education 
                                  for Social Development)       
                                     หลกัการพฒันาโครงการ ปรัชญาและปัจจยัทางสังคมเก่ียวขอ้งกบัการ 
                                 พฒันาโครงการ กระบวนการออกแบบโครงการทางการศึกษานอกระบบเพื่อ  
                                 พฒันาสังคม รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการทางการศึกษานอกระบบ 
                                 เพื่อพฒันาสังคม 
                                                 Principles in program development, philosophy and social factors 
                                 concerning in program development, designing process in non-formal education for 
         social development, models and process of program evaluation in non-formal education        
        for  social development.  

 

       01177642         การติดตามและประเมินทางการศึกษานอกระบบ   3(3-0-6)  
                                 เพื่อพฒันาสังคม      
         (Monitoring and Evaluation in Non-formal Education for Social Development)  
                                                 แบบจ าลองติดตามและประเมินและการน าไปใชใ้นงานการศึกษานอก 
                                 ระบบเพื่อพฒันาสังคม 
                Monitoring and evaluation models and their applications in  non-formal 
        education for social development.       

_______________   
*    รายวชิาเปิดใหม่ 

 

* 

* 

* 



       01177651         สถิติขั้นสูงทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม  3(3-0-6)                                                                   
               (Advanced Statistics in Non-formal Education for Social Development) 
                                                 ศึกษาและวเิคราะห์สถิติขั้นสูง รวมทั้งการน าไปใชใ้นงานวจิยัทาง 
                                 การศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม 
                  Study and analysis of advanced statistics and their applications in the  
                                 research of  non-formal education for social development.  
 

       01177691         ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางการศึกษานอกระบบ   3(3-0-6)   
                                เพื่อพฒันาสังคม  
       (Advanced Research Methodology in Non-formal Education for 
                                Social Development)                                                     
            งานวจิยัขั้นสูงทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม และการจดัท า 
                                โครงร่างการวจิยั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
                                และการสืบคน้ขอ้มูล การวเิคราะห์ผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวชิาการ 
                                และการน าเสนอ การอภิปรายผลงานวจิยั การจดัท ารายงานเพื่อการน าเสนอในการ 
                                ประชุมและการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 

         Advanced research in non-formal education for social development and  
                                 preparation of  research proposal, application of information technology and computer  
                                 data processing and retrievals, data analysis, article writing and presentation, group 
                                 discussion. Paper preparation for presentation and publication.          

 

       01177696          เร่ืองเฉพาะทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม  1- 3                                                                                                    
        (Selected Topics in Non-formal Education for Social Development)                                                       

         เร่ืองเฉพาะทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม ในระดบัปริญญาเอก 
                                 หวัขอ้เร่ืองเปล่ียนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา  

             Selected topics in non-formal education for social development at the 
                                 doctoral degree level. Topics are subject to change each semester.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

* 

* 

____________ 

*    รายวชิาเปิดใหม่                              
 



 

       01177697         สัมมนา       1  
       (Seminar) 
                                       การน าเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางการศึกษานอกระบบเพื่อ 
                                พฒันาสังคม ในระดบัปริญญาเอก 
                 Presentation and discussion on interesting topics in non-formal education  
                                 for social development at the doctoral degree level. 
 

       01177698          ปัญหาพิเศษ        1-3  
        (Special  Problems)  

         การศึกษาคน้ควา้ทางการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม ระดบัปริญญาเอก 
                                 และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน  

         Study and  research in non-formal education for social development at the    
                                  doctoral  degree level and compile into a written report. 
       01177699          วทิยานิพนธ์       1-36    
              (Thesis)  
                                                 วจิยัในระดบัปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวทิยานิพนธ์  
                 Research at the doctoral degree level  and compile into a thesis. 
 

* 

* 

* 

____________ 

*    รายวชิาเปิดใหม่                              
 


