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ค าน า 
 

 แผนกิจกรรมชุดวชิาปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
เป็นเอกสารส าคญัส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา แขนงวชิาการศึกษานอกระบบ สาขาวชิา
ศึกษาศาสตร์ ในระบบการเรียนการสอนทางไกลซ่ึงนกัศึกษาตอ้งศึกษาดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่นั้น 
แผนกิจกรรมการศึกษาจึงเป็นคู่มือท่ีส าคญัในการแนะแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียนการ
สอนของนกัศึกษา 
 นกัศึกษาควรศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวชิาก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียน 
เพื่อจะไดท้ราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงสร้างของชุดวชิา ปรัชญาและหลกัการการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั การเตรียมตวัของนกัศึกษา การด าเนินการศึกษา งานท่ี
ก าหนดใหท้ า การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลงาน การประเมินผลการเรียน การสัมมนา
เสริม และแบบฟอร์มรายงาน 
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร
ชุดวชิาปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ไดพ้ิจารณาก าหนดให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องชุดวชิา ดงันั้นจึงขอใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัตามเพื่อจะไดป้ระสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องชุดวชิาน้ี 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
ชุดวชิา  26707  ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอธัยาศยั 
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เปิดภาคการศึกษา   15 กนัยายน 2560 
สัมมนาเสริม  คร้ังท่ี  1   14 – 15   ตุลาคม 2560 
สัมมนาเสริม  คร้ังท่ี  2   การเรียนการสอนออนไลน์ 
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ก าหนดการสัมมนาเสริม/เขม้ ทาง website สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  หรือสอบถามไดท้างโทรศพัท ์
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แผนกจิกรรมการศึกษา 
ชุดวชิา  26707  ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

Philosophy and Principles of Nonformal and Informal Education 
 

1.  รายละเอยีดชุดวชิา 
1.1  วตัถุประสงค์  เพื่อให้นกัศึกษา 

1)  มีความรู้และความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นแนวคิด หลกัการ ปรัชญา ความเช่ือ ตลอดจน
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศยัและการศึกษาทางเลือก 

2)  สามารถวิเคราะห์วิวฒันาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัและ
เขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

3)  สามารถวิเคราะห์และคดักรองขอ้มลูจากบริบททางสงัคม ความเช่ือท่ีมีผลเก่ียวกบัการพฒันา
ประเทศในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม เพ่ือสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ข
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1.2  ค าอธิบายชุดวชิา 

ปรัชญา แนวคิด และความเช่ือเก่ียวกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาทางเลือกของไทยและต่างประเทศ หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พฒันาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษษตามอธัยาศยัของไทยและต่างประเทศ 

แนวคิดการจดัการศึกษาในประเทศไทย ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษานอกระบบและการศึกษษตามอธัยาศยักบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วฒันธรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาประเทศ การ
วิเคราะห์เพ่ือการประยุกต์ใช้ปรัชญาและหลกัการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศัยและการศึกษา
ทางเลือก 

 
1.3  รายช่ือหน่วยการสอน 

หน่วยท่ี  1 ระบบการศึกษา 
หน่วยท่ี  2 ปรัชญาการศึกษา 
หน่วยท่ี  3 ปรัชญาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  4 ปรัชญาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัของไทย 
หน่วยท่ี  5 หลกัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
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หน่วยท่ี  6 การเรียนรู้ของผูเ้รียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  7 วิวฒันาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  8 การศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย 
หน่วยท่ี  9 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในต่างประเทศ 
หน่วยท่ี  10 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
หน่วยท่ี  11 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักบัการพฒันาชุมชน 
หน่วยท่ี  12 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักบัการศึกษาตลอดชีวิต 
หน่วยท่ี  13 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักบัการศึกษาทางไกล 
หน่วยท่ี  14 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยักบัการศึกษาทางเลือก 
หน่วยท่ี  15 เครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

 
1.4  โครงสร้างเนือ้หาชุดวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยท่ี  1 ระบบการศึกษา 
หน่วยท่ี  2 ปรัชญาการศึกษา 
หน่วยท่ี  3 ปรัชญาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  4 ปรัชญาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัของไทย 
หน่วยท่ี  5หลกัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  6 การเรียนรู้ของผูเ้รียนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ปรัชญา ความคิดพ้ืนฐาน และหลกัการ
การศึกษาทัว่ไป และการศึกษานอกระบบ 

หน่วยท่ี  7 วิวฒันาการของการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยั 
หน่วยท่ี  8 การศึกษานอกโรงเรียนในประเทศ
ไทย 
หน่วยท่ี  9 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัในต่างประเทศ 
 

วิวฒันาการและสภาพการจดั 
กิจกรรมการศึกษานอกระบบ 

หน่วยท่ี  10   การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยักบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
หน่วยท่ี  11 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยักบัการพฒันาชุมชน 
หน่วยท่ี  12 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยักบัการศึกษาตลอดชีวิต 
หน่วยท่ี 13 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยักบัการศึกษาทางไกล 
หน่วยท่ี  14 การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยักบัการศึกษาทางเลือก 
หน่วยท่ี  15 เครือข่ายการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 
 

การศึกษานอกระบบกบัการพฒันา 
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2.  วธิีการศึกษา 
2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 

2.1.1 วางแผนศึกษาชุดวิชาปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั 
1) กิจกรรมท่ีตอ้งท า 

- นกัศึกษามีเวลาเรียนตลอดภาคการเรียน 
- นกัศึกษาควรใชเ้วลาศึกษาจากส่ือหลกัคือประมวลสาระ  และ 

แนวการศึกษาของชุดวิชาปรัชญาและหลกัการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

- บทเรียนออนไลน์ 10 โมดูล โมดูลละไม่เกิน 30 นาที 
- ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนดให ้  ( ดูรายละเอียดใน 2.3  และ  2.4 ) 

2) จดัท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษา โดยนกัศึกษาตอ้งวางแผน
ล่วงหนา้และเติมกิจกรรมการศึกษาลงไปในช่วงสัปดาห์ท่ีนกัศึกษา
ก าหนด เช่น การคน้ควา้เพิ่มเติม การท ารายงาน ฯลฯ  
( เอกสารหมายเลข  1 ) 

3) จดัท าตารางเรียนประจ าสปัดาห์  ( เอกสารหมายเลข  2 )  
2.1.2 จดัสภาวะแวดลอ้มทางการเรียน 

1) เตรียมกาย 
- นกัศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง เพื่อเป็นพลงั 

ในการต่อสู้กบัอุปสรรคทั้งปวงในการเรียน 
- แบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวนัเพื่อศึกษาชุดวิชาอยา่งนอ้ยวนัละ 2  ชัว่โมง 

2) เตรียมใจ 
- ท าจิตใจใหแ้จ่มใส ขจดัความกงัวล 
- มีสมาธิมุ่งไปท่ีการศึกษาชุดวชิาท่ีนกัศึกษาวางแผนและก าหนด 

ไวใ้นตารางการเรียน 
- ท าจิตใจใหเ้ขม้แขง็ ไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 

3) เตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก 
- จดัหาสถานท่ีส าหรับศึกษาชุดวชิา 
- เตรียมอุปกรณ์  ประกอบการศึกษาท่ีจ าเป็น 
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2.2 การด าเนินการศึกษา 
นกัศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามกิจกรรมต่อไปน้ี 
1) ศึกษาและด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมการศึกษา 
2) ศึกษาประมวลสาระชุดวิชาปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั และด าเนินกิจกรรมตามแนวการศึกษา 
3) ศึกษาบทเรียนออนไลน์ชุดวิชาปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาสัย จ านวน 10  โมดูล โมดูลละไม่เกิน 30 นาที 
4) ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
5) ท ากิจกรรมตามท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด 
6) เขา้ร่วมการสัมมนาเสริมชุดวิชาปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั 
7) เขา้สอบประจ าภาค 

 
2.3 งานที่ก าหนดให้ท า 

นกัศึกษาตอ้งส่งงานจ านวน 3 ช้ิน ดงัน้ี 
  1) งานช้ินที่ 1 การเสนอรายงานการวิเคราะห์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั  ในต่างประเทศ โดย 
  1.1 ศึกษาหลกัการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัของประเทศใด
ประเทศหน่ึง จากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจยัและส่ือต่าง ๆ รวมทั้งจากประสบการณ์ของท่านเอง 
ในประเด็นต่อไปน้ีอยา่งละเอียด 

1.1.1 หลกัการ แนวคิดการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
1.1.2 รูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
1.1.3 วิธีการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
1.1.4 วิพากษรู์ปแบบการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัของ

ประเทศท่ีนกัศึกษาเลือกมาศึกษา 
1.1.5 การน ามาใชป้ระโยชน์ในการจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัของไทย 
หมายเหตุ : งานช้ินท่ี 1 นกัศึกษาตอ้งจดัพิมพร์ายงานลงในกระดาษ A4 และมีใบปะ

หนา้ตามแบบฟอร์ม 
 



 9 

2) งานช้ินที่ 2 การเสนอรายงานการวิเคราะห์ปรัชญาท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั โดยด าเนินการท ารายงานดงัน้ี 

2.1 ศึกษาปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ทั้ง
ของไทยและต่างประเทศ  จากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจยัและส่ือต่าง ๆ  

2.2 สรุปแนวคิดหลกัการ สาระส าคญั การน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ขอ้ดี
ขอ้เสีย จากปรัชญาการศึกษาท่ีท่านสนใจมากท่ีสุด 1 ปรัชญา 

3) งานช้ินที่  3   การเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกท่ีนักศึกษาสนใจ 1 
รูปแบบ ความยาวไม่เกิน 10 หนา้  

2.4 การส่งงาน 
  1) งานช้ินท่ี  1  ส่งดว้ยตนเองในวนัแรกของการสัมมนาเสริม คร้ังท่ี 1 
  2) งานช้ินท่ี  2  ส่งดว้ยตนเองในวนัแรกของการสัมมนาเสริมคร้ังท่ี 1  
  3) งานช้ินท่ี  3  ส่งผา่นการเรียนการสอน e-Learning ชุดวชิา  

 
หมายเหตุ : งานช้ินท่ี 1 และ 2 นกัศึกษาตอ้งพิมพแ์ละส าเนาเพื่อใหเ้พื่อนนกัศึกษาในกลุ่มท่ี

ร่วมสัมมนาเสริม  ใหอ้าจารยป์ระจ ากลุ่ม  1  ชุด  และนกัศึกษาเก็บไว ้ 1 ชุด 
 

2.5 การเสนอผลงาน (ช้ินที ่1 และ 2) 
นกัศึกษาควรเตรียมเสนอผลงานในวนัสัมมนาเสริม โดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
1) เตรียมประเด็นและหวัขอ้ท่ีจะน าเสนอ ใชเ้วลาในการน าเสนอไม่เกิน  30 นาที 
2) เตรียมส่ือ หรือเอกสารประกอบการน าเสนอผลงาน  เช่น  แผน่ใส  แผนภูมิ ภาพ  

พาวเวอร์พอยท ์ฯลฯ 
การเสนองานช้ินท่ี 3 ส่งผา่นระบบ e - Learning 

 
2.6 การสัมมนาเสริม 

นกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมสัมมนาเสริมทั้ง  2  คร้ัง ดงัน้ี 
 1. สัมมนาเสริม  คร้ังท่ี  1  29 – 30 ตุลาคม 2559 

2. สัมมนาเสริม  คร้ังท่ี  2  การสัมมนาออนไลน์     
(10  ชัว่โมง ณ สถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และจะแจง้ใหน้กัศึกษาทราบต่อไป) 
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2.7 การประเมินผลการเรียน 
การประเมินผลการเรียนชุดวชิา ปรัชญาและหลกัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั ประเมินจากการเขา้ร่วมสัมมนาและน าเสนอ รวมทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์ผา่นการเรียนการสอน
ออนไลน์และการส่งงาน รวมผลงานร้อยละ  40  และประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคร้อยละ  60  
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) กิจกรรมระหวา่งภาค ร้อยละ  40  ประกอบดว้ย 
(1)  การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  1  ร้อยละ  30  ประเมินจากเอกสารการรายงาน การ

น าเสนอรายงาน และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่มสัมมนา 
(2)  การสัมมนาเสริมคร้ังท่ี  2  ร้อยละ  10  ประเมินจากการน าเสนองานทาง 

e-Learning  ดว้ยการส าเนาส่งทางช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ชุดวชิา 26707 
2) การสอบไล่ประจ าภาค  ร้อยละ  60 ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคเป็น

ขอ้สอบแบบอตันยั 
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ภาคผนวก 
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ตารางการสัมมนาเสริม 
ชุดวชิา ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

 
คร้ังที่           เวลา 

วนั 
9.00 - 12.00 น. 13.00 – 15.00  น. 

คร้ังที ่ 1 การสัมมนา
เข้มแบบ
เผชิญหน้า 

29 – 30  ต.ค. 
2559 

อภิปรายประเด็นส าคญัจากชุดวชิา
หน่วย 1 –  15 

และรายงานช้ินท่ี  1 

รายงานช้ินท่ี  1 และ 2 
และอภิปรายร่วมกนั 

คร้ังที ่ 2 การสัมมนา
ออนไลน์ 

ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ งานวจิยั และส่ือต่าง ๆ 
ส่งงานช้ินท่ี 2 ทางการเรียนการสอน e-Learning  

(ก าหนดวนัส่งงาน ติดตามในช่องทางการสนทนาสดออนไลน์ ชุดวชิา) 
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แบบฟอร์มปกรายงาน 

 
สาขาวิชา  ศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
แขนงวิชา  การศึกษานอกระบบ 
ชุดวชิา  ปรัชญาและหลกัการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
 
 

รายงานฉบบัท่ี 

 
 
เร่ือง 
ภาคการศึกษา 
 
 
 
 
ช่ือนกัศึกษา  ……………… 
รหสัประจ าตวั  …………….. 
สถานท่ีเขา้รับการสัมมนาเสริม 
วนัท่ี  …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 


