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หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์

23720 ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัใินการบรหิารการศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Theories and Practices in Educational Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัขอบขา่ยและพัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎกีารบรหิารการศกึษา ทฤษฎอีืน่ๆ และกฎหมายการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. สามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการบรหิารการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบับรบิทมหภาค

และภมูสิงัคม 

 4. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรา้งองคค์วามรูใ้นการบรหิารจัดการการศกึษา 

 5. สามารถจัดองคก์าร โครงสรา้งการบรหิารและก าหนดภารกจิของครูและบคุลากรทางการศกึษาไดเ้หมาะสม 

 6. สามารถปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีณุธรรมจรยิธรรม และปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ขอบขา่ย พัฒนาการของทฤษฎกีารบรหิาร ทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการทางการบรหิารทางการศกึษา 

ประกอบดว้ย ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ และการพัฒนาองค์การ ภาวะผู น้ า ผู น้ า 

การเปลีย่นแปลงและพฤตกิรรมผูน้ า อ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ การตัดสนิใจสั่งการ การบรหิารความเสีย่ง 

การบรหิารความขัดแยง้ การจูงใจ การตดิต่อสือ่สาร การบรหิารสมรรถนะทรัพยากรบุคคลในองคก์าร ระบบและ

กระบวนการบรหิารและการจัดการการศกึษายุคใหม่ แนวคดิร่วมสมัยทางการบริหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การบรหิารและการเรยีนรู ้ระบบการศกึษาและระบบการบรหิารการศกึษาไทย กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการศกึษา หลักธรรมาภบิาลและความซือ่สตัยส์จุรติ คณุธรรมและจรยิธรรม จรรยาบรรณของวชิาชพีการวเิคราะห์

และสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎตีะวันตกและตะวันออกทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารการศกึษาเพื่อการปฏบิัตภิารกจิและ

พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

26707 ปรชัญาและหลกัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มีความรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิ หลักการ ปรัชญา ความเชือ่ ตลอดจนทฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกับ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 2. สามารถวิเคราะห์ววิัฒนาการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเขา้ใจ 

ในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 3. สามารถวเิคราะหแ์ละคัดกรองขมู้ลจากบรบิททางสงัคม ความเชือ่ทีม่ผีลเกีย่วกับการพัฒนาประเทศ

ในดา้นการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิ และความเชือ่เกีย่วกับการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย และการศกึษา

ทางเลือกของไทยและต่างประเทศ หลักการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พัฒนาการของ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัของไทยและตา่งประเทศ  

 แนวคดิการจัดการศกึษาในประเทศไทย ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม 

วัฒนธรรม การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกับการพัฒนาประเทศ การวเิคราะหเ์พือ่การประยุกตใ์ช ้

ปรัชญาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

26708 การวจิยัเพือ่พฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Research for Nonformal and Informal Education Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ การวจัิยประเภทต่างๆ และประยุกตใ์ชก้ับการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยัเพือ่พัฒนาและสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

 2. สามารถวางแผนออกแบบการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 3. สามารถด าเนนิการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 4. สามารถน าผลการวจัิยไปใชใ้นการพัฒนางานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับสถติแิละการวจัิย การวจัิยทางสงัคมศาสตร ์การวจัิยทางการศกึษา การพัฒนาโครงการวจิัย 

การวเิคราะหโ์ครงการวจัิย แผนและแนวคดิการวจัิยทีเ่หมาะสมกับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิมนุษยวทิยา การวจัิยเชงิปฏบิัต ิการวจัิยเชงิพัฒนา กรณีศกึษาการวจัิยและพัฒนา

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การด าเนนิการวจัิยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

การประยุกต์ใชก้ารวจัิยทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู ้

ตลอดชวีติและสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

26709 สมัมนาการบรหิารจดัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Seminars on Nonformal and Informal Education Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาสาระ หลักการและทฤษฎทีีส่ าคัญเกีย่วกับการบรหิารจัดการการศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 2. สามารถประยุกต์หลักการ แนวคดิในการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัย ศกึษา คน้ควา้ พัฒนาทางวชิาการหรอืการปฏบิตัทิางวชิาชพีโดยการ บรูณาการความรูเ้ดมิ

และความรูปั้จจุบันอย่างสรา้งสรรคด์ว้ยความรับผดิชอบและร่วมมอืกับผูอ้ ืน่เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

โดยแสดงความเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสม ยดึมั่นตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม 

 3. สามารถบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยใหส้อดคลอ้งกับบรบิทดว้ย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลอย่างรอบคอบ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สารอย่างมีประสทิธภิาพ

เหมาะกบักลุม่บคุคลตา่งๆ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการบรหิารจัดการการศกึษานอกระบบการศกึษาตามอัธยาศัย การวางแผนจุลภาค การวเิคราะห์

สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนบนพื้นฐานหลักการ ทฤษฎีและการวจัิย การศกึษาคน้ควา้  

การพัฒนาการบรหิารจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การพัฒนาโครงการการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัย การวเิคราะหแ์ผน การวเิคราะหโ์ครงการ การพัฒนาความคดิใหม่ๆ จากการบูรณาการ

ความคิดเดมิและความคดิปัจจุบัน การบริหารงานการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การนิเทศ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การตดิตามและประเมนิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย การตดิตามและประเมนิโครงการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 การมภีาวะผูน้ า การสง่เสรมิการปฏบิัตติามหลักคณุธรรม จรยิธรรมในการท างานและการสมัพันธช์มุชน 

การมคีวามรับผดิชอบและร่วมมอืกับผูอ้ ืน่และการประกนัคณุภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

26710 การเรยีนการสอน การฝึกอบรม การพฒันาสือ่การศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 Instruction, Training, Media Development in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาหลักสตูรการศกึษานอกระบบ 

 2. สามารถวเิคราะห ์วางแผนการเรยีนการสอน การฝึกอบรม และพัฒนาสือ่ส าหรับงานการศกึษานอกระบบ 

 3. สามารถวเิคราะหแ์ละประยุกตใ์ชแ้นวคดิ หลักการการศกึษานอกระบบเพื่อพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน 

การฝึกอบรม และการใชส้ือ่ในงานการศกึษานอกระบบ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัการพัฒนาหลกัสตูรการศกึษานอกระบบ หลักสตูรทอ้งถิน่ หลักการ ทฤษฎแีละจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการเรียนการสอนการศกึษานอกระบบ การเรียนการสอนผูใ้หญ่ หลักการ แนวคดิ เทคนิคการจัดและบรหิาร 

การฝึกอบรม กลุ่มสัมพันธ ์หลักการพัฒนาและประยุกตใ์ชส้ือ่การศกึษานอกระบบ และแหลง่การเรยีนรูภู้มปัิญญา

ทอ้งถิน่ 

26711 สมัมนาปัญหาและประเด็นในการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Seminars on Current Problems and Issues in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถตดิตาม วเิคราะหส์ภาพปัญหาในปัจจบุันทีเ่กีย่วกบังานการศกึษานอกระบบ บนหลักการและ

ทฤษฎทีีส่ าคญัในเนือ้หาวชิาอย่างเป็นระบบและทนัสมัย 

 2. สามารถประยุกตแ์นวคดิ หลักการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยในการตดิตามและ

วเิคราะหส์ภาพปัจจบุนัและแนวโนม้ของงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 3. สามารถสบืคน้ รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ ศกึษาวเิคราะหแ์ละสรุปประเด็นตา่งๆเพือ่น ามาแลกเปลีย่น

ความคดิเห็น น าเสนอประเด็น และความรูใ้นการพัฒนาและเสนอแนวทางเพือ่ก าหนดแนวโนม้ของ

สภาพการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย จากบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปัญหาและประเด็นในการศกึษานอกระบบ หลักการและกระบวนการในการวเิคราะหปั์ญหาและประเด็นต่างๆ 

กลุ่มทางสังคม การเมอืง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมทีม่ผีลต่อการจัดการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

ปฏสิมัพันธร์ะหวา่งองคป์ระกอบตา่งๆ ปัญหาและประเด็นในการส ารวจกลุม่เป้าหมาย ความตอ้งการและสภาพปัญหา

ของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาหลักสูตรทอ้งถิ่น การพัฒนาสื่อ การจัดหาทรัพยากร การบริหารควบคุมติดตาม  

การด าเนนิงาน การประเมนิผลการด าเนนิงาน การประสานสมัพันธใ์นการด าเนนิงานและการจัดสรรทรัพยากร 

26712 สมัมนาการวจิยัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (6 หนว่ยกติ) 

 Research Seminars in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถตดิตาม วเิคราะหส์ภาพปัจจบุันและประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับการวจัิยการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั 

 2. ประยกุตแ์นวคดิหลกัการในการวเิคราะหง์านวจิัยและสามารถออกแบบงานวจิัย 

 3. แลกเปลีย่นความคดิเห็นและความรูใ้นการวจัิยเกีย่วกับการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะหแ์ละวพิากษ์งานวจิัย แนวคดิ รูปแบบ เคา้โครง การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล ผลการวจิัย 

และความเป็นไปไดใ้นการประยุกตใ์ชผ้ลงานของงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับองคป์ระกอบตา่งๆของการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศัย การรูจั้กวางแผนการวจัิยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

26794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Nonformal and Informal Education) 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหนั้กศกึษามทีกัษะในการน าแนวคดิทฤษฎ ีและวธิกีารทีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษา

วเิคราะห ์คน้ควา้หรอืวจัิย ปัญหาทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ในหัวขอ้ทีเ่ป็นประเด็นหรือ

ปัญหาส าคญั 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลือกศกึษาคน้ควา้อย่างมีระบบในหัวขอ้ใดหัวขอ้หนึ่ง ที่เกี่ยวขอ้งกับการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย โดยใหนั้กศกึษาท าการศกึษา

คน้ควา้ดว้ยตนเองภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา แลว้น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการการศกึษาคน้ควา้

อสิระในรูปของบทความและรายงาน 

26795 วทิยานพินธ ์(การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Nonformal and Informal Education) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

 6. เสามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้
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 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิ

คณุภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธก์ารเขยีน

รายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

26796 ประสบการณว์ชิาชพีมหาบณัฑติการศกึษานอกระบบ (6 หนว่ยกติ) 

 และการศกึษาตามอธัยาศยั 

 Graduate Professional Experience in Nonformal and Informal Education 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เสรมิความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิทีไ่ดรั้บจากการถา่ยทอด โดยระบบการสอนทางไกล 

 2. พัฒนาใหม้ีบุคลกิภาพที่เหมาะสม มีทัศนคตทิี่ดีต่อการประกอบอาชพีการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั 

 3. สง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูน้ าทางวชิาการในวชิาชพีการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย 

 4. สง่เสรมิมนุษยสมัพันธ ์และความสามารถในการท างานเป็นหมูค่ณะ 

 5. พัฒนาทักษะแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพในฐานะผูน้ าทางดา้นการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั 

 6. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพีทีเ่หมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหป์ระเด็นส าคญัของการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั การเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิาร  

การแลกเปลีย่นทัศนะและประสบการณ์สนามในการจัดกจิกรรมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย  

การวเิคราะหแ์ละพัฒนาระบบ การวางแผน การจัดกจิกรรมการพัฒนา การบรหิาร การควบคมุ การนเิทศ ตดิตามผล 

การวัดและประเมนิผลการศกึษานอกระบบ การพัฒนาบุคลกิภาพและเจตคตใิหเ้หมาะสมตอ่การเป็นนักการศกึษา

นอกระบบ การเสรมิสรา้งมนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแกปั้ญหา

ทางการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย รวมทัง้การเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี 

ทีเ่หมาะสมส าหรับนักการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัการศกึษาดงูาน 
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