หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Doctor of Philosophy Program in Non-Formal Education
ชื่อปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ค.ด.
Doctor of Philosophy
Ph.D.
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูน ําทางการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผูมสี ิทธิสมัครเขาศึกษา
สําหรับผูสมัครเขาศึกษาแบบ 1.1
1. สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และ
2. คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปน
ป ๆ ไป หรือคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรพิจารณาแลวเห็นควรมีสทิ ธิเขาศึกษาได
สําหรับผูสมัครเขาศึกษาแบบ 2.1
1. สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และ
2. คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปน
ป ๆ ไป หรือคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรพิจารณาแลวเห็นควรมีสทิ ธิเขาศึกษาได
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สําหรับผูสมัครเขาศึกษาแบบ 2.2
1. สําเร็จปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา เกียรตินยิ ม จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
2. คุณสมบัติอนื่ ๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศใหทราบเปน
ป ๆ ไป หรือคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรพิจารณาแลวเห็นควรมีสทิ ธิเขาศึกษาได
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามคูมือการรับสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกาศใหทราบเปนปๆ ไป
ระบบการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิตทวิภาค ปการศึกษาหนึง่ ๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลาย
อีกหนึ่งภาคก็ได ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดูรอนมี
ระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห

ระยะเวลาการศึกษา
ผูเขาศึกษาดวยวุฒิปริญญาบัณฑิต ใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา ผูเ ขาศึกษาดวยวุฒิ
ปริญญามหาบัณฑิต ใหศึกษาไดไมเกิน 6 ป (ตามขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551) ทั้งนีใ้ หนบั จากภาคการศึกษาแรกที่รบั เขาศึกษาใน
หลักสูตร
การลงทะเบียนเรียน
ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา สวนภาคฤดูรอน
ลงทะเบียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
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การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
การประเมินผลรายวิชาใชสัญลักษณ A B+ B C+ C D+ D และ F สวนวิทยานิพนธใช
ดีมาก ดี ผาน และตก ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ
หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเปนวารสารทางวิชาการที่มี
การเผยแพรในระดับนานาชาติ
หลักสูตรแบบ 1 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการอยางนอย 2 ฉบับ
หลักสูตรแบบ 2 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการอยางนอย 1 ฉบับ

อาจารยในหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
ที่
1.

ตําแหนง
ชื่อ-นามสกุล
รศ.
นายเกียรติวรรณ อมาตยกุล*

คุณวุฒิ
วท.บ.

Mr.Kiatiwan Amatyakul

M.A.
Ph.D.
2.

รศ.

นางอาชัญญา รัตนอุบล*

ค.บ.

Mrs.Archanya Ratana-Ubol

ค.ม.
M.A.

Ed. D.

สาขาวิชา
ฟสิกส

จากสถาบัน
ปที่จบ
จุฬาลงกรณ
2517
มหาวิทยาลัย
Adult Education
Morehead
2519
State University
Adult Education
Florida State
2523
University
การศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณ
2524
โรงเรียน
มหาวิทยาลัย
การศึกษานอกระบบ จุฬาลงกรณ
2527
โรงเรียน
มหาวิทยาลัย
Secondary
University of
2528
Education- Adult MissouriEducation
St.Louis
Adult Education- University of
2532
Research Design MissouriSt.Louis

ที่

ตําแหนง

3.

ผศ.

ชื่อ-นามสกุล
นายวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา*

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จากสถาบัน

ปที่จบ

ค.บ.

Ph.D

พัฒนศึกษา

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ม. ธรรมศาสตร
Oklahoma City
University
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

2534

พ.บ.
MBA.

การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
การตลาด
Finance

ค.บ.

การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

2541

Mr.Wirathep Pathumcharoenwattana

ค.ม.
ค.ด.
4.

อ.

นางสาวอุบลวรรณ หงษวิทยากร
Miss Ubonwan Hongwittakorn

5.

อ.

นางสาววรรัตน อภินันทกูล
Miss Worarat Apinankul

ค.ม.
ค.ด.

2538
2545
2530
2534
2547

2544
2548

*อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวนนิสิต
ตั้งแตปการศึกษา 2550-2554
จํานวนนิสิต
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
นิสิตใหม
นิสิตเกา
รวม
จํานวนนิสิต
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา
2550

2551

2552

2553

2554

รวม

27
26
53

21
48
69

25
59
84

25
74
99

25
72
97

123
279
402
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10

10

27

21

73
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หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. แบบ 1.1 ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2. แบบ 2.1 ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
3. แบบ 2.2 ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1 แบบ 2.2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
60
60
84 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
24
36 หนวยกิต
- รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)*
(2)
(2) หนวยกิต
- รายวิชาบังคับรวม
4
8 หนวยกิต
- รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
14
20 หนวยกิต
- รายวิชาเลือก
6
8
หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
60
36
48
หนวยกิต
*หมายเหตุ 1. นิสิตที่เรียนหลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 จะตองเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับ
การพัฒนาสังคมทีย่ ั่งยืน เปนรายวิชาพืน้ ฐานโดยไมนับหนวยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเปน
S/U สําหรับนิสิตทีเ่ รียนรายวิชานี้มาแลวในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตสามารถขอยกเวน
รายวิชานี้ได
2. นิสิตที่เรียนหลักสูตรแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2 จะตองลงทะเบียนรายวิชา 2750894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยไมนับ
หนวยกิต และประเมินผลเปน S/U
รายวิชาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต ประเมินผลเปน S/U)
2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมทีย่ ั่งยืน
2 (2-0-6)
Education and Sustainable Social Development
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รายวิชาบังคับรวม
1) แบบ 2.1
4 หนวยกิต
2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Critical Analysis in Education and Sustainable Development
2756636* วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา 2
Educational Research Methodology II
*รายวิชาเปดใหม
2) แบบ 2.2
8 หนวยกิต
2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกบั การพัฒนาที่ยั่งยืน
Critical Analysis in Education and Sustainable Development
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
Educational Research Methodology I
2756636* วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา 2
Educational Research Methodology II
2758602 สถิติประยุกตทางการศึกษา 1
Applied Statistic in Education I

2750833
2750834*
2750835*
2750836*
2750837*

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
1) แบบ 2.1 ไมนอยกวา 14 หนวยกิต
สัมมนาการวิจยั ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 (2-0-6)
Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research
การพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับผูใหญ
3 (3-0-9)
Adult Learning Process Development
การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 (2-0-6)
Non-Formal Education Program Development and Administration
ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 (2-0-6)
Non-Formal Education Philosophy
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน
2 (2-0-6)
Non-Formal Education for Community Development
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2750838* การจัดการความรูในองคกรและชุมชน
2 (2-0-6)
Knowledge Management in Organization and Community
2750839* การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรและชุมชน
2 (2-0-6)
Training and Human Resource Development in Organization and Community
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
S/U
Doctoral Dissertation Seminar
*รายวิชาเปดใหม
2) แบบ 2.2 ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
2750833 สัมมนาการวิจยั ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 (2-0-6)
Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research
2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับผูใหญ
3 (3-0-9)
Adult Learning Process Development
2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 (2-0-6)
Non-Formal Education Program Development and Administration
2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 (2-0-6)
Non-Formal Education Philosophy
2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน
2 (2-0-6)
Non-Formal Education for Community Development
2750838* การจัดการความรูในองคกรและชุมชน
2 (2-0-6)
Knowledge Management in Organization and Community
2750839* การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรและชุมชน
2 (2-0-6)
Training and Human Resource Development in Organization and Community
2750840* การเสริมสรางพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2 (2-0-6)
Empowerment for Human Resource Development
2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหวางประเทศ
2 (2-0-6)
Comparison of International Non-Formal Education
2750842* การวิเคราะหนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)
Analysis of Innovation and Technology in Non-Formal Education
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2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
Doctoral Dissertation Seminar

S/U

*รายวิชาเปดใหม
รายวิชาเลือก
แบบ 2.1 6 หนวยกิต และ แบบ 2.2 ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
2750796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผูที่อยูใ นสภาวะยากลําบาก
2 (2-0-6)
Non-Formal Education for Disadvantages
2750804 เอกัตศึกษา 1
1 (1-0-3)
Individual Study I
2750805 เอกัตศึกษา 2
2 (2-0-6)
Individual Study II
2750806 เอกัตศึกษา 3
3 (3-0-9)
Individual Study III
2750840* การเสริมสรางพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย**
2 (2-0-6)
Empowerment for Human Resource Development
2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหวางประเทศ**
2 (2-0-6)
Comparison of International Non-Formal Education
2750842* การวิเคราะหนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน** 2 (2-0-6)
Analysis of Innovation and Technology in Non-Formal Education
2750843* การวิเคราะหประเด็นทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนรวมสมัย
2 (2-0-6)
Analysis of Issues in Contemporary Non-Formal Education
2750844* การปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชน
Cultural Action for Popular Non-Formal Education
2 (2-0-6)
2750845* การวางแผนกลยุทธการศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย
Non-Formal Education Strategic Planning for Human Resource Management
2 (2-0-6)
2750846* การเรียนรูนอกระบบโรงเรียนบนฐานของจิตตปญญาศึกษา 2
2 (2-0-6)
Non-Formal Learning Based on the Contemplative Education II
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2750847* การวิเคราะหภูมิปญญาไทยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)
Analysis of Thai Wisdom for Non-Formal Education Development
*รายวิชาเปดใหม
2750848* การสรางความสําเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยม
2 (2-0-6)
Achievement through Humanist Concepts
นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกสาขาวิชา หรือนอกคณะ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา
**หมายเหตุ สําหรับนิสิตทีเ่ รียนหลักสูตรแบบ 2.1 ที่ไมไดจบปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือสาขาวิชาที่สอดคลอง จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเหลานีเ้ ปน
รายวิชาบังคับเลือก
วิทยานิพนธ
1) แบบ 1.1
2750829* วิทยานิพนธ
60 หนวยกิต
Dissertation
2) แบบ 2.1
2750826* วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Dissertation
3) แบบ 2.2
2750828 วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
Dissertation
แผนการศึกษา
แบบ 1.1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2750829* วิทยานิพนธ
10 หนวยกิต
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
10 หนวยกิต
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2750829*
2750894*

วิทยานิพนธ
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

10 หนวยกิต
10 หนวยกิต

* รายวิชาเปดใหม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2750829*
2750894*
2750897

วิทยานิพนธ
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

2750829*
2750894*

วิทยานิพนธ
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน

2750829*
2750894*

วิทยานิพนธ
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

2750829*
2750894*

วิทยานิพนธ
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

10 หนวยกิต
S/U
10 หนวยกิต
10 หนวยกิต
10 หนวยกิต
10 หนวยกิต
10 หนวยกิต
10 หนวยกิต
10 หนวยกิต
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แบบ 2.1
1) สําหรับผูที่จบปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน หรือสาขาที่สอดคลอง
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกบั การพัฒนาที่ยั่งยืน
2 หนวยกิต
2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับผูใหญ
3 หนวยกิต
2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 หนวยกิต
2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน
2 หนวยกิต
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
* รายวิชาเปดใหม
2756636* วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา 2
2 หนวยกิต
วิชาเลือก
2 หนวยกิต
รวม
13 หนวยกิต
หมายเหตุ นิสิตจะตองเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน
เปนรายวิชาพื้นฐานโดยไมนบั หนวยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเปน S/U สําหรับผูที่เรียนรายวิชา
นี้แลวในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเวนรายวิชาได ทั้งนี้ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 หนวยกิต
2750838* การจัดการความรูในองคกรและชุมชน
2 หนวยกิต
2750839* การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรและชุมชน
2 หนวยกิต
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
วิชาเลือก
4 หนวยกิต
รวม
10 หนวยกิต
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2750833
2750826*
2750894*
2750897

2750826*
2750894*

ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต
วิทยานิพนธ
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
การสอบวัดคุณสมบัติ
รวม
10
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

2 หนวยกิต
8 หนวยกิต
S/U
หนวยกิต
10 หนวยกิต
10 หนวยกิต

* รายวิชาเปดใหม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2750826* วิทยานิพนธ
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2750826* วิทยานิพนธ
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
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2) สําหรับผูที่ไมไดจบปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน หรือสาขาทีส่ อดคลอง
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกบั การพัฒนาที่ยั่งยืน
2 หนวยกิต
2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับผูใหญ
3 หนวยกิต
2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 หนวยกิต
2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน
2 หนวยกิต
2750840* การเสริมสรางพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2 หนวยกิต
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
2756636* วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา 2
2 หนวยกิต
วิชาเลือก
2 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต
หมายเหตุ นิสิตจะตองเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน
เปนรายวิชาพื้นฐานโดยไมนบั หนวยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเปน S/U สําหรับผูที่เรียนรายวิชา
นี้แลวในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเวนรายวิชาได ทั้งนี้ใหอยูใ นดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 หนวยกิต
2750838* การจัดการความรูในองคกรและชุมชน
2 หนวยกิต
2750839* การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรและชุมชน
2 หนวยกิต
2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหวางประเทศ
2 หนวยกิต
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
วิชาเลือก
4 หนวยกิต
รวม
12 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 หนวยกิต
2750842* การวิเคราะหนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกโรงเรียน
2 หนวยกิต
2750826* วิทยานิพนธ
8 หนวยกิต
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2750897 การสอบวัดคุณสมบัติ
S/U
รวม
12 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2750826* วิทยานิพนธ
10 หนวยกิต
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
10 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
2750826* วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
9 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2750826* วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
9 หนวยกิต
*รายวิชาเปดใหม
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แบบ 2.2
2750834*
2750836*
2750837*
2750840*
2750894*
2756627

ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน
การพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับผูใ หญ
ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน
การเสริมสรางพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
วิชาเลือก

3
2
2
2
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

4 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต
หมายเหตุ นิสิตจะตองเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืน
เปนรายวิชาพื้นฐานโดยไมนบั หนวยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเปน S/U สําหรับผูที่เรียน
รายวิชานี้แลวในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเวนรายวิชาได ทั้งนีใ้ หอยูใ น
ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกบั การพัฒนาที่ยั่งยืน
2 หนวยกิต
2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 หนวยกิต
2750838* การจัดการความรูในองคกรและชุมชน
2 หนวยกิต
2750839* การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรและชุมชน
2 หนวยกิต
2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหวางประเทศ
2 หนวยกิต
2750894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2 หนวยกิต
2758602* สถิติประยุกตทางการศึกษา 1
2 หนวยกิต
รวม
14 หนวยกิต
*รายวิชาเปดใหม
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2750833
2750842*
2750894*
2750897

2750828
2750894*

2750828
2750894*

2750828
2750894*

2750828
2750894*

ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน
สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 หนวยกิต
การวิเคราะหนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หนวยกิต
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
การสอบวัดคุณสมบัติ
S/U
วิชาเลือก
4 หนวยกิต
รวม
8 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
12 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
12 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
12 หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาตน
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
12 หนวยกิต

*รายวิชาเปดใหม
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คําอธิบายรายวิชา
2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
2 (2-0-6)
Education and Sustainable Social Development
ED SUS SOC DEV
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤตของการพัฒนาทีเ่ กิดขึ้นทั่วโลก
ความจําเปนของการเปลีย่ นกระบวนทัศนการพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคม
ฐานความรู พลังขับเคลื่อนสังคมฐานความรู และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางสังคม
ฐานความรู และการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรม
เพื่อการพัฒนา
Worldwide social changes in the future and development crises; necessities
in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and
knowledge-based societies; drives for knowledge-based societies and education
strategies for promotion of knowledge-based societies and sustainable social
development; education for community development and management of development
projects and activities.
2746803*

การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
2 (2-0-6)
Critical Analysis in Education and Sustainable Development
CRI ANA ED SUS DEV
รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะหเชิงวิพากษเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตดาน
การศึกษา การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษเกีย่ วกับประเด็นวิกฤตดานการพัฒนา กรอบแนวคิด
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน กลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสราง
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน การวิเคราะหเชิงวิพากษเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Thought patterns; critical analysis techniques for critical issues in
education; critical analysis of critical issues in development; frameworks of sustainable
development; education strategies for sustainable development; education research for
sustainable development; critical analysis in education for sustainable development.
*รายวิชาเปดใหม
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2750796

การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผูที่อยูในสภาวะยากลําบาก
2 (2-0-6)
Non-Formal Education for Disadvantages
NFE FOR DISADV
สภาพเศรษฐกิจ การศึกษาและปญหาสวนบุคคล ของผูทอี่ ยูในสภาวะ
ยากลําบาก การพัฒนาโครงการสําหรับผูท ี่อยูในสภาวะยากลําบาก โดยองคกรและสถาบัน
Economic, educational, and personal problems of disadvantages;
programs developed for disadvantages by agencies and institutions.
2750804

เอกัตศึกษา 1
1 (0-0-4)
Individual Study I
IND ST I
การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง ตามที่ผูเรียน
สนใจศึกษาภายใตการเห็นชอบและอนุมัตจิ ากอาจารย
A study of any specific topic of non-formal education according to the
interest of individual student with approval of the instructor.
2750805

เอกัตศึกษา 2
2 (0-0-8)
Individual Study II
IND ST II
การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง ตามที่ผูเรียน
สนใจศึกษาภายใตการเห็นชอบและอนุมัตจิ ากอาจารย
A study of any specific topic of non-formal education according to the
interest of individual student under the instructor’s approval.

*รายวิชาเปดใหม
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2750806

เอกัตศึกษา 3
3 (0-0-12)
Individual Study III
IND ST III
การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง ตามที่ผูเรียน
สนใจศึกษาภายใตการเห็นชอบและอนุมัตจิ ากอาจารย
An indept study of any specific topic of non-formal education according to
the interest of individual student; gathering and analyzing data in order to discuss and
present the report under the approval of the instructor.
2750826*

วิทยานิพนธ
Dissertation
DISSERTATION

36 หนวยกิต

2750828

วิทยานิพนธ
Dissertation
DISSERTATION

48 หนวยกิต

2750829*

วิทยานิพนธ
Dissertation
DISSERTATION

60 หนวยกิต

*รายวิชาเปดใหม
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2750833

สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต
2 (2-0-6)
Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research
DOC SEM NFE RES
การวางแผน และการทําวิจัยเกีย่ วกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน การ
สํารวจหรือการศึกษานํารองเกีย่ วกับวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
Planning and conducting research studies in non-formal education;
exploratory or pilot study related to the doctoral dissertation.
2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับผูใหญ
3 (3-0-9)
Adult Learning Process Development
ADULT LRN PROC DEV
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของผูใหญกับการเรียนรู กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงดานรางกาย อารมณ และสังคมของผูใหญ บรรยากาศการเรียนรูสําหรับผูใ หญ
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ี่เหมาะสมสําหรับพัฒนาการของผูใหญ
Principles and theories of adult development and learning; physical, mental,
and social change processes of adults; learning atmosphere for adults; organizing
appropriate learning activities for adults.
2750835*

การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2 (2-0-6)
Non-Formal Education Program Development and Administration
NFE PROG DEV ADM

ทฤษฎีการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน บทบาทของผูบริหารการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน การออกแบบโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่สัมพันธกับลักษณะการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนขององคกรตาง ๆ
Theories of non-formal education administration; roles of non-formal
education administrators; designing non-formal education programs related to the
operation of non-formal education in various organizations.
*รายวิชาเปดใหม
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2750836*

ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Non-Formal Education Philosophy
NFE PHIL

2 (2-0-6)

ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เปาหมายในการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู ความคิดสรางสรรค และศักยภาพของมนุษย เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Non-formal education philosophies; goals of organizing non-formal
education; development of learning abilities, creative thinking, and human potential for
applying in organizing instruction in non-formal education.
2750837*

การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน
Non-Formal Education for Community Development
NFE COMM DEV

2 (2-0-6)

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาชุมชนและสังคม ความสัมพันธ
ระหวางการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับชุมชนและสังคมลักษณะตาง ๆ การกําหนดเปาหมายที่
ชัดเจนของการปฏิบตั ิงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในปจจุบันและอนาคต
Concepts of changing, community and society development; relationship
between non-formal education and community and society in various conditions;
specifying clear goals to operate non-formal education at present and in the future.

*รายวิชาเปดใหม
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2750838*

การจัดการความรูในองคกรและชุมชน
2 (2-0-6)
Knowledge Management in Organization and Community
KM ORG COMM
แนวคิดการจัดการความรูและแนวโนม การวิเคราะหการวางแผนและการ
ดําเนินงานดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในชวงเปลี่ยนผานใหเกิดองคกรและชุมชนแหงการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการการจัดการความรู การวิเคราะหแนวคิดและรูปแบบการจัดการความรู
ขององคกรและชุมชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
Knowledge management concepts and trends; analyzing the planning
and operating non-formal education transformation to create learning organizations and
communities using knowledge management; analysis of knowledge management
concepts and models in different organizations and communities in Thailand and foreign
countries.
2750839*

การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรและชุมชน
2 (2-0-6)
Training and Human Resource Development in Organization and
Community
TRAIN HRD ORG COMM

การประเมินความจําเปนและความสําคัญของการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคกรและชุมชน ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การวางแผน การบริหาร การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการฝกอบรม การดําเนินงานการ
ฝกอบรม และการประเมินโครงการฝกอบรม
Need assessment and the importance of training and human resource
development in various organizations and communities; theories and principles related to
training and human resource development; planning, administration, designing curriculum
and training activities, operating and training project evaluation.

*รายวิชาเปดใหม
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2750840*

การเสริมสรางพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2 (2-0-6)
Empowerment for Human Resource Development
EMPOWER HRD
แนวคิดการเสริมสรางพลังบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางแรงจูงใจใน
การเรียนรู การนําปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาประยุกตใชในการเรียนการสอน การ
วางแผน และการดําเนินงานทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Concepts of empowerment, human resource development; learning
motivation; application of non-formal education philosophies in teaching and learning,
planning, and operating of non-formal education for human resource development.
2750841*

การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหวางประเทศ
2 (2-0-6)
Comparison of International Non-Formal Education
COMP INTL NFE
ธรรมชาติของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศตางๆ แนวโนม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับนานาชาติ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบบทบาท โครงสรางของ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และความสัมพันธของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับบริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศตางๆ
Nature of non-formal education programs in various countries;
international trends in non-formal education; comparative analysis of the roles, structures
of non-formal education, and the relationship between non-formal education programs
and social, cultural, and political contexts in different countries.

*รายวิชาเปดใหม
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2750842*

การวิเคราะหนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)
Analysis of Innovation and Technology in Non-Formal Education
ANAL INNO TECH NFE

หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน การวิเคราะหสถานการณและปญหาการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในงาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนทีจ่ ัดโดยองคกรตางๆ
Principles and concepts of innovation and technology using in non-formal
education; analyzing circumstances and problems in using innovation and technology for
non-formal education in various organizations.
2750843*

การวิเคราะหประเด็นทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนรวมสมัย
Analysis of Issues in Contemporary Non-Formal Education
ANAL ISS CONT NFE

2 (2-0-6)

การบูรณาการและการสังเคราะหแนวคิด หลักการ แนวโนม และประเด็นทางการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียนรวมสมัยเพื่อใชในการวางแผนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Integration and synthesis of concepts, principles, trends, and issues in
contemporary non-formal education for planning non-formal education.
2750844*

การปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชน
Cultural Action for Popular Non-Formal Education
2 (2-0-6)
CULT ACT POP NFE
แนวคิดเกีย่ วกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชน และการปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรม รูปแบบของการปฏิบัตกิ ารทางวัฒนธรรมที่สงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาค
ประชาชนเพื่อใหประชาชนตระหนักและรูจกั ควบคุมตนเอง
Concepts of popular non-formal education and cultural action; models of
cultural action promoting popular non-formal education to make people realize and know
how to control themselves.
*รายวิชาเปดใหม
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2750845*

การวางแผนกลยุทธการศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย
Non-Formal Education Strategic Planning for Human Resource 2 (2-0-6)
Management
NFE STRA HRM
ทฤษฎีและหลักการการจัดการทรัพยากรมนุษย นโยบายและกลยุทธการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกรและชุมชน การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรและชุมชนเพื่อการวางแผนกลยุทธการศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับ
ตางๆ ขั้นตอนการจัดทําแผนกลยุทธการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
Theories and principles of human resource management; policies and
strategies of non-formal education for human resource management in organizations and
communities; analysis of internal and external environment of organizations and
communities for non-formal education strategic planning at different levels; effective
procedures of non-formal education strategic planning.
2750846*

การเรียนรูน อกระบบโรงเรียนบนฐานของจิตตปญญาศึกษา 2
2 (2-0-6)
Non-Formal Learning Based on the Contemplative Education II
NFL CONT ED II

แนวคิด หลักการ และการฝกปฏิบัติของจิตตปญญาศึกษาเพื่อการเปลีย่ นแปลง
ภายในตนเองและสังคม การมีประสบการณตรงในการบมเพาะการตระหนักรู ความเมตตากรุณา
การคิดอยางใครครวญ การมีสวนรวมในกระบวนการกลุม การบูรณาการแนวคิด หลักการ และวิธี
ปฏิบัติของจิตตปญญาศึกษาแลวนําไปใชในชีวติ เพื่อพัฒนาตนเอง บุคคลอื่น ชุมชน สังคม และ
สภาพแวดลอม
Concepts, principles, and practices of contemplative education for
intrapersonal and social change, direct experience in accumulating consciousness,
generosity, reflective thinking, group participation; integration of concepts, principles, and
methods of contemplative education in real life implementation for self- development,
other people, community, society, and environmental development.
*รายวิชาเปดใหม
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2750847*

การวิเคราะหภูมิปญ
 ญาไทยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)
Analysis of Thai Wisdom for Non-Formal Education Development
TH WISD NFE DEV
การวิเคราะหแนวคิดภูมิปญญาไทยดานตางๆ การประยุกตใชภูมิปญ
 ญาไทยในงาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนพัฒนาการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนดวยองคความรูภูมิปญญาไทย
Analysis of Thai wisdom concepts; applying Thai wisdom knowledge in nonformal education based on the sufficiency economy; planning to develop non-formal
education using the knowledge of Thai wisdom.
2750848*

การสรางความสําเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยม
2 (2-0-6)
Achievement through Humanist Concepts
ACHIEVE HUM CON
แนวคิดมนุษยนิยม หลักการและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการสรางความสําเร็จ
การวางแผนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสรางความสําเร็จตาม
แนวคิดมนุษยนิยม การวิเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการสรางความสําเร็จตามแนวคิด
มนุษยนิยม การประยุกตใชกจิ กรรมการสรางความสําเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยมในการจัด
การเรียนรูท างการศึกษานอกระบบโรงเรียน
Humanist concepts; principles and theories of achievement; planning and
development of non-formal education activities for achievement according to humanist
concepts; analyzing models of achievement activities organized according to humanist
concepts; applying achievement activities based on humanist concepts in learning
management of non-formal education.
2750894*

สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
Doctoral Dissertation Seminar
DOC DISSERT SEM

*รายวิชาเปดใหม

ไมนับหนวยกิต
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2756627

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1
2 (2-0-6)
Educational Research Methodology I
ED RES METHOD I
ปรัชญาของการวิจัยการศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ
กรอบแนวคิดในการวิจยั หลักการออกแบบการวิจยั ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การเขียน
รายงานวิจัย การประเมินและวิพากษงานวิจัย การเผยแพรและการใชประโยชนผลงานวิจยั
และจรรยาบรรณการวิจัย
Philosophy of educational research; review of related literature; research
conceptual framework; research design principles; research strategies; research
proposal development; report writing; evaluation and critiques of research; dissemination
and utilization of research; research ethics.
2756636*

วิธีวิทยาการวิจยั การศึกษา 2
Educational Research Methodology II
ED RES METHOD II

2 (2-0-6)

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยแบบผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช
ประโยชนจากงานวิจัย การเผยแพรงานวิจัยสูระดับชาติและนานาชาติ
Philosophy, principles, and design of qualitative research, quantitative
research, and mixed method research for educational development; documentary
research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research at
national and international levels.

*รายวิชาเปดใหม
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2758602

สถิติประยุกตทางการศึกษา 1
Applied Statistics in Education I
APP STAT ED I

2 (2-0-6)

ความหมายและประเภทของสถิติและสารสนเทศ เทคนิคการสุมตัวอยาง
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยายและสถิติอนุมาน การวิเคราะหความสัมพันธ การวิเคราะหเพื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย การวิเคราะหไคสแควร และการวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหความ
แปรปรวนและความแปรปรวนรวม การวิเคราะหพัฒนาการ การวิเคราะหจําแนก การวิเคราะหตัว
แปรพหุ การนําเสนอสารสนเทศเพื่อการวางแผน การกํากับติดตามและการประเมินผลการ
ดําเนินงาน การจัดการขอมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
และเพื่อการวิจัย เนนการเตรียมขอมูล การลงรหัสขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลผล การลงสรุป
ขอคนพบจากการวิจัย
Definitions and types of statistics and information; sampling techniques;
data analysis by using descriptive statistics and inferential statistics; analyses of
correlation, means comparison, Chi-squared, and regression; information presentation for
planning, monitoring and evaluating; data management for developing learning process,
quality assurance and research; emphasis is placed on data preparation, data coding,
data analysis, data interpretation, and research findings

*รายวิชาเปดใหม
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เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
1. โครงสรางหลักสูตร
1. โครงสรางหลักสูตร มี 3 แบบ คือ
- แบบ 1.1 ไมมี
1.1 แบบ 1.1
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หนวยกิต
รายวิชาเรียน
- หนวยกิต
วิทยานิพนธ
60 หนวยกิต
- แบบ 2.1 มี โดยมีจํานวนหนวยกิตรวม
1.2 แบบ 2.1
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 76 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หนวยกิต
รายวิชาเรียน
28 หนวยกิต
รายวิชาเรียน
24 หนวยกิต
รายวิชาบังคับรวม
6 หนวยกิต
รายวิชาพื้นฐาน*
(2) หนวยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 14 หนวยกิต
รายวิชาบังคับรวม
4 หนวยกิต
รายวิชาเลือก
8 หนวยกิต
รายวิชาเฉพาะสาขาไมนอยกวา 14 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
รายวิชาเลือก ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
1.3 แบบ 2.2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 84 หนวยกิต
รายวิชาเรียน
36 หนวยกิต
รายวิชาพื้นฐาน*
(2) หนวยกิต
รายวิชาบังคับรวม
8 หนวยกิต
รายวิชาเฉพาะสาขาไมนอยกวา
20 หนวยกิต
รายวิชาเลือกไมนอยกวา
8 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
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หลักสูตรเดิม
2. รายวิชา
2.1 รายวิชาพื้นฐาน
ไมมีรายวิชาพื้นฐาน
2.2 รายวิชาบังคับรวม เรียน 6 หนวยกิต
2746801 การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษ
(2)
2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร2
(2)
2726792 การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในสังคมสารสนเทศ (2)
- แบบ 2.2 ไมมี

2.3 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
เรียน 14 หนวยกิต
2750799 การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการ
พัฒนาสังคม
(2)
2750807 การบริหารและการพัฒนาโครงการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (3)
2750808 การวิเคราะหงานทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนระหวางประเทศ (2)
2750831 การเรียนรูและพัฒนาการของผูใหญ
ในสังคมสารสนเทศ
(3)
2750832 การวิเคราะหนวัตกรรมทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
(2)
2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
(2)

หลักสูตรปรับปรุง
2. รายวิชา
2.1 รายวิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
(2)
2.2 รายวิชาบังคับรวม
- แบบ 1.1
ไมมีรายวิชาบังคับรวม
- แบบ 2.1 เรียน 4 หนวยกิต คือ
2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(2)
2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 (2)
- แบบ 2.2 เรียน 8 หนวยกิต
2746803* การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(2)
2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 (2)
2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 (2)
2758602 สถิติประยุกตทางการศึกษา 1 (2)
2.3 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
- แบบ 1.1
ไมมีรายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
- แบบ 2.1 เรียนไมนอยกวา 14 หนวยกิต คือ
2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต (2)
2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับผูใหญ
(3)
2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(2)
2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(2)
2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาชุมชน
(2)
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
2750838* การจัดการความรูในองคกรและชุมชน
(2)
2750839 การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคกรและชุมชน
(2)
- แบบ 2.2 เรียนไมนอยกวา 20 หนวยกิต คือ
2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต (2)
2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับ
ผูใหญ
(3)
2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(2)
2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(2)
2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ชุมชน
(2)
2750838* การจัดการความรูในองคกรและชุมชน
(2)
2750839* การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคกรและชุมชน
(2)
2750840* การเสริมสรางพลังบุคคลเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
(2)
2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนระหวางประเทศ
(2)
2750842* การวิเคราะหนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)
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หลักสูตรเดิม
2.4 รายวิชาเลือก
เรียนไมนอยกวา 8 หนวยกิต โดยใหเลือกจาก
รายวิชาตาง ๆ ดังนี้
2716795 คุณธรรมสําหรับบุคลากรในสถาบัน
การศึกษา
(2)
2747272 เศรษฐศาสตรการศึกษา
(2)
2750795 นโยบายทางการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
(2)
2750796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับ
ผูที่อยูในสภาวะยากลําบาก
(2)
2750797 การวิเคราะหประเด็นทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
(2)
2750798 การฝกอบรมทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
(3)
2750800 การปฏิสัมพันธกับชุมชนไทย (2)
2750802 เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน
(2)
2750803 ปรัชญามนุษยนิยมเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
(3)
2750804 เอกัตศึกษา 1
(1)
2750805 เอกัตศึกษา 2
(2)
2750806 เอกัตศึกษา 3
(3)
2750809 การประเมินผลการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
(2)

หลักสูตรปรับปรุง
2.4 รายวิชาเลือก
- แบบ 1.1 ไมมีรายวิชาเลือก
- แบบ 2.1 เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิตและ
แบบ 2.2 8 หนวยกิต
ไดแกรายวิชา
2711796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผูท ี่อยู
ในสภาวะยากลําบาก
(2)
2711804 เอกัตศึกษา 1
(1)
2711805 เอกัตศึกษา 2
(2)
2711806 เอกัตศึกษา 3
(3)
2750840* การเสริมสรางพลังบุคคลเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย**
(2)
2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรง
เรียนระหวางประเทศ**
(2)
2750842* การวิเคราะหนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน**
(2)
2750843* การวิเคราะหประเด็นทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนรวมสมัย
(2)
2750844* การปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนภาค
ประชาชน
(2)
2750845* การวางแผนกลยุทธการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนสําหรับการจัดการทรัพยากร
มนุษย
(2)
2750846* การเรียนรูน อกระบบโรงเรียนบนฐานของ
จิตตปญญาศึกษา 2
(2)
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หลักสูตรเดิม

3. วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต
2750828 วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
2750847* การวิเคราะหภูมิปญญาไทยเพื่อพัฒนา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)
2750848* การสรางความสําเร็จตามแนวคิด
มนุษยนิยม
(2)
**หมายเหตุ สําหรับนิสิตที่ไมไดจบปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานกระบบโรงเรียน
หรือสาขาที่สอดคลอง จะตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเหลานี้เปนรายวิชาบังคับเลือก
3. วิทยานิพนธ
2750826* วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
2750828 วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต
2750829* วิทยานิพนธ 60 หนวยกิต

แนวทางและเปาหมายการนํา e-learning มาเสริมการเรียนการสอน
ยังไมมีเปาหมายในการนํา e-learning มาเสริมการเรียนการสอน
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ทําหนาที่รบั ผิดชอบ บริหารจัดการหลักสูตร โดยเปนผูกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ดูแลการบริหารจัดการวางแผน และติดตามผลการดําเนินงานเพื่อประเมินตนเอง และนําผลที่ไดมา
ใชในการพัฒนาอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะครุ
ศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตรจะจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน หนังสือ ตํารา และวารสารทางวิชาการ
ใหเพียงพอกับความตองการของนิสิตแตละป โดยการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสติ
1. จัดปฐมนิเทศนิสิตใหมทกุ ปการศึกษาเพื่อใหคําแนะนําและใหขอมูลหลักสูตร
เบื้องตน
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2. จัดอาจารยที่ปรึกษาวิชาการเพื่อใหคําแนะนําและเปนทีป่ รึกษาดานวิชาการและ
การปรับตัวในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแกนิสิต
3. จัดหาคณาจารยควบคุมวิทยานิพนธอยางเหมาะสม
4.จัดโครงการสานสัมพันธระหวางนิสิตและคณาจารยในหลักสูตรเปนประจําทุก
ภาคการศึกษา
5. สนับสนุนใหนิสิตเขารวมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1. ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ องคกรรัฐที่เกี่ยวของ วิสาหกิจ องคกร
เอกชนทั้งในเชิงธุรกิจ และองคกรพัฒนาเอกชนในความตองการกําลังคนทีจ่ ัดกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. ศึกษานโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของกับความตองการทางดานการวิจยั ทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน การเรียนรูตามอัธยาศัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคกร และ
ชุมชน
3. ศึกษาคุณภาพบัณฑิตโดยจัดสงแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
การพัฒนาหลักสูตร
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาฯ เปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
กําหนดทิศทางในการบริหารหลักสูตร ติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร และพิจารณาโครงราง
วิทยานิพนธ
2. ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปเพื่อนําผลมาปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร
โดยพิจารณาจากดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้
2.1 การสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตในระยะเวลาที่กําหนด
2.2 รอยละของนิสิตในหลักสูตรที่ไดรับทุนวิจัย
2.3 จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัล
2.4 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ และนําเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2.5 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทาง
ปญญา
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2.6 รอยละของบัณฑิตที่ทํางานทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและสาขา
อื่นๆ ที่เกีย่ วของ หรือศึกษาตอในระดับสูงขึน้ ในสาขาวิชาที่เกีย่ วของ
3 มีการสงเสริมคณาจารยประจําหลักสูตรใหเขารวมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
และผลิตงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ
4 แสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายวิจัยกับคณาจารยจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
5 ประเมินหลักและปรับปรุงหลักสูตรเปนประจําอยางนอยทุก 5 ป โดยประเมินครั้งแรกในป
การศึกษา 2556

