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ค าน า 
 

 แผนกิจกรรมชุดวิชาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เป็นเอกสารส าคัญส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ ในระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่นั้น 
แผนกจิกรรมการศึกษาจึงเป็นคู่มือที่ส าคัญในการแนะแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักศึกษา 
 นักศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียน 
เพ่ือจะได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างของชุดวิชา ปรัชญาและหลักการการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การเตรียมตัวของนักศึกษา การด าเนินการศึกษา งานที่
ก าหนดให้ท า การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนา
เสริม และแบบฟอร์มรายงาน 
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุด
วิชาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้พิจารณาก าหนดให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามเพ่ือจะได้ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวิชา  26707  ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา  26707  ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

                    Philosophy and Principles of Nonformal and Informal 
Education 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
1.1  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษา 

1)  มีความรู้และความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในแนวคิด หลักการ ปรัชญา ความเชื่อ ตลอดจน
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 

2)  สามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ
เข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

3)  สามารถวิเคราะห์และคดักรองข้อมูลจากบริบททางสงัคม ความเชื่อที่มีผลเกี่ยวกับการพฒันา
ประเทศในดา้นการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม เพื่อสรปุปัญหาและเสนอแนะแก้ไขได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ 

 
1.2  ค าอธิบายชุดวิชา 

ปรัชญา แนวคิด และความเชื่อเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาทางเลือกของไทยและต่างประเทศ หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พัฒนาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษษตามอัธยาศัยของไทยและต่างประเทศ 

แนวคิดการจัดการศึกษาในประเทศไทย ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบและการศึกษษตามอัธยาศัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาประเทศ การ
วิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษา
ทางเลือก 

 
1.3  รายชื่อหน่วยการสอน 

หน่วยที่  1 ระบบการศึกษา 
หน่วยที่  2 ปรัชญาการศึกษา 
หน่วยที่  3 ปรัชญาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่  4 ปรัชญาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของไทย 
หน่วยที่  5 หลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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หน่วยที่  6 การเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่  7 วิวัฒนาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่  8 การศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย 
หน่วยที่  9 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างประเทศ 
หน่วยที่  10 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
หน่วยที่  11 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาชุมชน 
หน่วยที่  12 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกบัการศึกษาตลอดชีวิต 
หน่วยที่  13 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาทางไกล 
หน่วยที่  14 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการศึกษาทางเลือก 
หน่วยที่  15 เครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที ่ 1 ระบบการศึกษา 
หน่วยที่  2 ปรัชญาการศึกษา 
หน่วยที่  3 ปรัชญาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่  4 ปรัชญาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของไทย 
หน่วยที่  5หลักการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่  6 การเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

ปรัชญา ความคิดพื้นฐาน และหลักการ
การศึกษาทัว่ไป และการศึกษานอกระบบ 

หน่วยที่  7 วิวัฒนาการของการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยที่  8 การศึกษานอกโรงเรียนในประเทศ
ไทย 
หน่วยที่  9 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในต่างประเทศ 
 

วิวัฒนาการและสภาพการจัด 
กิจกรรมการศึกษานอกระบบ 

หน่วยที่  10   การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัยกับการพัฒนา
เศรษฐกจิ 
หน่วยที่  11 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกับการพัฒนาชุมชน 
หน่วยที่  12 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกับการศึกษาตลอดชวีิต 
หน่วยที่ 13 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกับการศึกษาทางไกล 
หน่วยที่  14 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกับการศึกษาทางเลือก 
หน่วยที่  15 เครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

การศึกษานอกระบบกับการพัฒนา 
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2.  วิธีการศึกษา 
2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 

2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
1) กิจกรรมที่ต้องท า 

- นักศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคการเรียน 
- นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาจากสื่อหลักคือประมวลสาระ  และ 

แนวการศึกษาของชุดวิชาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- บทเรียนออนไลน์ 10 โมดูล โมดูลละไม่เกิน 30 นาที 
- ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดให้   ( ดูรายละเอียดใน 2.3  และ  2.4 ) 

2) จัดท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องวางแผน
ล่วงหน้าและเติมกิจกรรมการศึกษาลงไปในช่วงสัปดาห์ที่นักศึกษา
ก าหนด เช่น การค้นคว้าเพ่ิมเติม การท ารายงาน ฯลฯ  
( เอกสารหมายเลข  1 ) 

3) จัดท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์  ( เอกสารหมายเลข  2 )  
2.1.2 จัดสภาวะแวดล้อมทางการเรียน 

1) เตรียมกาย 
- นักศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพ่ือเป็นพลัง 

ในการต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวงในการเรียน 
- แบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวันเพ่ือศึกษาชุดวิชาอย่างน้อยวันละ 2  ชั่วโมง 

2) เตรียมใจ 
- ท าจิตใจให้แจ่มใส ขจัดความกังวล 
- มีสมาธิมุ่งไปที่การศึกษาชุดวชิาที่นักศึกษาวางแผนและก าหนด 

ไว้ในตารางการเรยีน 
- ท าจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 

3) เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก 
- จัดหาสถานที่ส าหรบัศึกษาชุดวชิา 
- เตรียมอุปกรณ์  ประกอบการศกึษาที่จ าเป็น 
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2.2 การด าเนินการศึกษา 
นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปน้ี 
1) ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2) ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาปรัชญาและหลักการการศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย และด าเนินกิจกรรมตามแนวการศกึษา 
3) ศึกษาบทเรียนออนไลน์ชุดวิชาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาสัย จ านวน 10  โมดูล โมดูลละไม่เกิน 30 นาที 
4) ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
5) ท ากิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด 
6) เข้าร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
7) เข้าสอบประจ าภาค 

 
2.3 งานที่ก าหนดให้ท า 

นักศึกษาต้องส่งงานจ านวน 3 ชิ้น ดังนี้ 
  1) งานชิ้นที่ 1 การเสนอรายงานการวิเคราะห์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ในต่างประเทศ โดย 
  1.1 ศึกษาหลักการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง จากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยและสื่อต่าง ๆ รวมท้ังจากประสบการณ์ของท่านเอง 
ในประเด็นต่อไปน้ีอย่างละเอียด 

1.1.1 หลักการ แนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
1.1.2 รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.1.3 วิธีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.1.4 วิพากษ์รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ

ประเทศที่นักศึกษาเลือกมาศึกษา 
1.1.5 การน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของไทย 
หมายเหตุ : งานชิ้นท่ี 1 นักศึกษาต้องจัดพิมพ์รายงานลงในกระดาษ A4 และมีใบปะ

หน้าตามแบบฟอร์ม 
 
2) งานชิ้นที่ 2 การเสนอรายงานการวิเคราะห์ปรัชญาท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 

การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย โดยด าเนินการท ารายงานดังนี้ 
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2.1 ศึกษาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้ง
ของไทยและต่างประเทศ  จากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยและสื่อต่าง ๆ  

2.2 สรุปแนวคิดหลักการ สาระส าคัญ การน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ข้อดี
ข้อเสีย จากปรัชญาการศึกษาที่ท่านสนใจมากท่ีสุด 1 ปรัชญา 

3) งานชิ้นที่ 3   การเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกท่ีนักศึกษาสนใจ 1 
รูปแบบ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า  

2.4 การส่งงาน 
  1) งานชิ้นที่  1  ส่งด้วยตนเองในวันแรกของการสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1 
  2) งานชิ้นที่  2  ส่งด้วยตนเองในวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1  
  3) งานชิ้นที่  3  ส่งด้วยตนเองในวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 

 
หมายเหตุ : งานชิน้ที่ 1  2 และ 3  นักศึกษาต้องพิมพ์และส าเนาเพ่ือให้เพ่ือนนักศึกษาในกลุ่ม

ที่ร่วมสัมมนาเสริม  ให้อาจารยป์ระจ ากลุ่ม  1  ชุด  และนักศึกษาเก็บไว้  1 ชุด 
 

2.5 การเสนอผลงาน (ชิ้นที่ 1  2 และ 3) 
นักศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
1) เตรียมประเด็นและหวัข้อที่จะน าเสนอ ใช้เวลาในการน าเสนองานแต่ละชิ้นไม่เกิน   

60 นาท ี
2) เตรียมสื่อ หรือเอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน  เช่น  แผ่นใส  แผนภูมิ ภาพ  

พาวเวอร์พอยท์ ฯลฯ 
 

2.6 การสัมมนาเสริม 
นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริมทั้ง  2  ครั้ง ดังนี ้

 1. สัมมนาเสริม  ครั้งที่  1  3 พฤศจิกายน 2561 
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2.7 การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนชุดวชิา ปรชัญาและหลักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ประเมินจากการเข้ารว่มสัมมนาและน าเสนอ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการเรียนการสอน
ออนไลน์และการส่งงาน รวมผลงานร้อยละ  40  และประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคร้อยละ  60  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมระหว่างภาค การสัมมนาเสริมครั้งที่  1  ร้อยละ  40  ประเมินจากเอกสารการ 
รายงาน การน าเสนอรายงาน และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่มสัมมนา 

2) การสอบไล่ประจ าภาค  ร้อยละ  60 ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคเป็นข้อสอบ
แบบอัตนัย 
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ภาคผนวก 
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ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวิชา ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ครั้งที่           เวลา 
วัน 

9.00 - 12.00 น. 13.00 – 15.00  น. 

ครั้งที่  1 การสัมมนา
เข้มแบบ

เผชิญหน้า 
3 พ.ย. 61 

อภิปรายประเด็นส าคัญจากชุดวิชา
หน่วย 1 –  15 

และรายงานชิ้นที่  1 

รายงานชิ้นที่  1 และ 2 
และอภิปรายร่วมกัน 
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แบบฟอร์มปกรายงาน 

 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แขนงวิชา  การศึกษานอกระบบ 
ชุดวิชา  ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

รายงานฉบับที่ 

 
 
เรื่อง 
ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
ชื่อนักศึกษา  ……………… 
รหัสประจ าตัว  …………….. 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม 
วันที่  …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 


