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หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
          ภาควชิาการศึกษาตลอดชีวติ  คณะครุศาสตร์ 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
     รหัสหลกัสูตร 25510011109086 
 ช่ือหลกัสูตร  
 (ภาษาไทย)        หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
    (ภาษาองักฤษ)   Master of Education Program in Non-formal Education 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 2.1 ช่ือปริญญา  
  (ภาษาไทย : ช่ือเตม็)  ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

    (ภาษาไทย : อกัษรยอ่) ค.ม. 
  (ภาษาองักฤษ : ช่ือเตม็)  Master of Education 
    (ภาษาองักฤษ : อกัษรยอ่) M.Ed. 
   *2.2 ช่ือสาขาวชิาทีร่ะบุใน TRANSCRIPT 
       FIELD OF STUDY : Non-formal Education  
3. ลกัษณะและประเภทของหลักสูตร 
 เชิงการจดัการ       หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ  
 เชิงการจดัเก็บเงิน   หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
 5.3 ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษา..................    ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  
   เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
               เป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเดียว 
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               ปริญญาร่วม ร่วมกบัมหาวทิยาลยั........................................................................................................... 
   2 ปริญญา  ร่วมกบัมหาวทิยาลยั...........................................................................................................  
 
6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1 สถานภาพหลกัสูตร   
                     หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
   ก าหนดเปิดสอน ระบบทวภิาค  ภาคการศึกษาตน้  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
      ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 
                  ปรับปรุงจากหลกัสูตร ช่ือครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
                      ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย เม่ือปีการศึกษา 2557 

6.2 การพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
6.2.1 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั 

ในการประชุมคร้ังท่ี...2/2561...เม่ือวนัท่ี...26...เดือน...กุมภาพนัธ์...พ.ศ....2561.... 
6.2.2 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 
  ในการประชุมคร้ังท่ี....3/2561...เม่ือวนัท่ี...13...เดือน...มีนาคม.......พ.ศ....2561.... 

  6.2.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั  
     ในการประชุมคร้ังท่ี......813.......เม่ือวนัท่ี...29...เดือน....มีนาคม......พ.ศ.....2561.... 
  6.2.4 ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรโดยองคก์รวชิาชีพ........................ เม่ือวนัท่ี........เดือน.................พ.ศ. ......  
 
7.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
  - นกัวชิาการ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั   

- ครูประจ าศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
- ครูประจ าศูนยก์ารเรียนชุมชน  
- ครูประจ ากลุ่มเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กเร่ร่อน  
- บุคลากรทางการศึกษาท่ีท างานกบักลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผูสู้งอาย ุสตรี กลุ่มชาติพนัธ์ุ ฯลฯ 
- วทิยากรในแหล่งการเรียนรู้ 
- วทิยากรกระบวนการและนกัพฒันาในองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs)  
- บุคลากรฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรมในองคก์รพฒันาเอกชน  (NGOs) หน่วยงาน

ภาครัฐ วสิาหกิจ องคก์รธุรกิจ สถานประกอบการ  
 - นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  - นกัวชิาการอบรม นกัพฒันาชุมชน นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชีพของหน่วยงานภาครัฐ  
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8. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวทิยาลยั คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ภายนอกมหาวทิยาลยั หน่วยงาน......................................................................  

 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
   ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีภาคฤดูร้อน 

         ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
           -ไม่มี- 

 1.4 การลงทะเบียนเรียน 
        ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
        ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
  2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาตน้ : สิงหาคม - ธนัวาคม 
    ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 
   ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาท่ี 1 : สิงหาคม - พฤศจิกายน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 : ธนัวาคม - มีนาคม 
     ภาคการศึกษาท่ี 3 : เมษายน – กรกฎาคม 
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  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. แผน ก แบบ ก 1 เน้นการวิจัยโดยมีการท าวทิยานิพนธ์อย่างเดียว  
   1.1 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูใ้หญ่ 
การศึกษาต่อเน่ือง การพฒันาชุมชน การพฒันาชนบท การพฒันาสังคม หรือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จาก
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยได้แตม้เฉล่ียสะสม 
ตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากว่า 2.50 แตม้ จากระบบ 4 แตม้ ในกรณีที่แตม้เฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรต ่ากว่า 2.50 แตม้ 
ตอ้งมีประสบการณ์ท างานมาแลว้อยา่งนอ้ย  2  ปี ภายหลงัจากไดรั้บปริญญาบณัฑิตแลว้  
   1.2 มีประสบการณ์ทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนมาบางรายวิชา และ
ประสบการณ์ท างานทางดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูใ้หญ่ การศึกษาต่อเน่ือง การพฒันาชุมชน 
การพฒันาชนบท การพฒันาสังคม หรือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มาแล้วอย่างน้อย  2  ปี ภายหลงัจากได้รับ
ปริญญาบณัฑิตแลว้ และมีประสบการณ์ในการท าวจิยั 
   1.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแลว้เห็นสมควร
ใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
 2. แผน ก แบบ ก 2 เน้นการวจัิยโดยมีการท าวทิยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน 
  2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไดแ้ตม้เฉล่ียสะสม ตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 2.50 แตม้ 
จากระบบ 4 แตม้ ในกรณีที่แตม้เฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรต ่ากว่า 2.50 แตม้ ตอ้งมีประสบการณ์ท างานทางดา้น
การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูใ้หญ่ การศึกษาต่อเน่ือง การพฒันาชุมชน การพฒันาชนบท การพฒันา
สังคม หรือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มาแลว้อยา่งนอ้ย  2  ปี ภายหลงัจากไดรั้บปริญญาบณัฑิตแลว้  
  2.2 คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบณัฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
 3. แผน ข เรียนรายวชิา สอบประมวลความรู้ และท าสารนิพนธ์  
  3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไดแ้ตม้เฉล่ียสะสม ตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 2.50 แตม้ 
จากระบบ 4 แตม้ และ ตอ้งมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในกรณีท่ีแตม้เฉล่ียสะสมตลอด
หลกัสูตรต ่ากว่า 2.50 แตม้ ตอ้งมีประสบการณ์ท างานทางดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูใ้หญ่ 
การศึกษาต่อเน่ือง การพฒันาชุมชน การพฒันาชนบท การพฒันาสังคม หรือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มาแลว้
อยา่งนอ้ย  2  ปี ภายหลงัจากไดรั้บปริญญาบณัฑิตแลว้ 
  3.2 คุณสมบตัิอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
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การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
         หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
และประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
                  หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบ
ในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้
  
2.3.  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

        แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

  
2.4.การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
 
3. หลกัสูตร 
 3.1  หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต   
   ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 
  3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 

       แผน ก    แผน ก          แผน ข 

                                                 แบบ ก 11        แบบ ก 2                                                                             

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                  36               36             36 หน่วยกิต 

     จ  านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน  -   24 33        หน่วยกิต 

         - รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา  -                      18                  18       หน่วยกิต  

         - รายวชิาเลือก         -                       6                   15       หน่วยกิต 

     จ  านวนหน่วยกิตสารนิพนธ์           -  -   32    หน่วยกิต 

     จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์         36                 12                  -      หน่วยกิต 

หมายเหตุ 
 1ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งมีวฒิุปริญญาตรีทางดา้นการศึกษาและมีประสบการณ์ในการท าวิจยั 
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า
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า
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า
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 2นิสิตท่ีเรียนแผน ข จะตอ้งท าสารนิพนธ์และสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ทั้ง
ขอ้เขียนและปากเปล่า 
 

3.1.3 รายวชิา 
                1) รายวชิาบังคับเฉพาะสาขา 

 1.1) แผน ก แบบ ก 2     18  หน่วยกติ 

2750628  สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 1     1(1-0-3) 

Seminar in Non-formal Education Research I 

2750629   สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2     1(1-0-3) 

Seminar in Non-formal Education Research II 

2750630   สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 3     1(1-0-3) 

Seminar in Non-formal Education Research III 

2750631   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-9) 

Philosophy and Concept of Non-formal Education for Human Resource Development 

2750632  ทฤษฎี หลกัการ และวธีิวทิยาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   3 (3-0-9) 

Theories, Principles and Methodologies in Non-formal Education 

2750633  การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาองคก์ร     3 (2-2-8) 

Non-formal Education for Organization Development 

2750634   การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาชุมชน     3 (2-2-8) 

Non-formal Education for Community Development 

2750635   นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน     3 (3-0-9) 

Innovations in Non-formal Education 

         1.2) แผน ข     18  หน่วยกติ 

2750628   สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 1     1(1-0-3) 

Seminar in Non-formal Education Research I 

2750629   สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2     1(1-0-3) 

Seminar in Non-formal Education Research II 

2750630   สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 3     1(1-0-3) 
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Seminar in Non-formal Education Research III 

2750631   ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-9) 

Philosophy and Concept of Non-formal Education for Human Resource Development 

2750632  ทฤษฎี หลกัการ และวธีิวทิยาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   3 (3-0-9) 

Theories, Principles and Methodologies in Non-formal Education 

2750633 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาองคก์ร     3 (2-2-8) 

Non-formal Education for Organization Development 

2750634   การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาชุมชน     3 (2-2-8) 

Non-formal Education for Community Development 

2750635   นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน     3 (3-0-9) 

Innovations in Non-formal Education 

                  2)  รายวชิาเลอืก    

               2.1) แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

 
2750685 เอกตัศึกษา 1 1 (1-0-3) 
 Individual Study I 
2750686 เอกตัศึกษา 2 2 (2-0-6) 
 Individual Study II 
2750687 เอกตัศึกษา 3 3 (3-0-9) 
 Individual Study III 

2750636   การวเิคราะห์และการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับผูใ้หญ่ 3 (1-4-7) 

Analysis and Management of Non-formal Education Process for Adults 

2750637  การวเิคราะห์และการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับเด็กและเยาวชน 3 (1-4-7) 

Analysis and Management of Non-formal Education Process for Children and the Youth 

2750638   การวเิคราะห์และการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับสตรี 3 (1-4-7) 

Analysis and Management of Non-formal Education Process for Women 

2750639   การวเิคราะห์และการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับคนพิการ 3 (1-4-7) 

Analysis and Management of Non-formal Education Process for the Disabled 
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2750640   การวเิคราะห์และการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับผูสู้งอายุ 3 (1-4-7) 

Analysis and Management of Non-formal Education Process for the Elderly 
2756603 วธีิวจิยัทางการศึกษา        2 (1-2-5) 

Educational Research Methods 
 

 2.2) แผน ข  ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกติ 
2750685 เอกตัศึกษา 1 1 (1-0-3) 
 Individual Study I 
2750686 เอกตัศึกษา 2 2 (2-0-6) 
 Individual Study II 
2750687 เอกตัศึกษา 3 3 (3-0-9) 
 Individual Study III 

2750636   การวเิคราะห์และการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับผูใ้หญ่ 3 (1-4-7) 

Analysis and Management of Non-formal Education Process for Adults 

2750637  การวเิคราะห์และการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับเด็กและเยาวชน 3 (1-4-7) 

Analysis and Management of Non-formal Education Process for Children and the Youth 

2750638   การวเิคราะห์และการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับสตรี 3 (1-4-7) 

Analysis and Management of Non-formal Education Process for Women 

2750639   การวเิคราะห์และการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับคนพิการ 3 (1-4-7) 

Analysis and Management of Non-formal Education Process for the Disabled 

2750640   การวเิคราะห์และการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับผูสู้งอายุ 3 (1-4-7) 

Analysis and Management of Non-formal Education Process for the Elderly 
2756603 วธีิวจิยัทางการศึกษา        2 (1-2-5) 

Educational Research Methods 

              นอกจากน้ีนิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในระดับบณัฑิตศึกษาใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยัอ่ืนได ้ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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  3)   วทิยานิพนธ์   

  3.1) แผน ก 

      3.1.1) แบบ ก 1 

2750816  วทิยานิพนธ์                                                                     36 หน่วยกิต 

  Thesis  

       3.1.2) แบบ ก 2 

2750811        วทิยานิพนธ์                                                             12 หน่วยกิต 

  Thesis 

                  4)  การสอบประมวลความรู้ 

  4.1) แผน ข 

2750896        การสอบประมวลความรู้                                                                                                s/u 

                     Comprehensive Examination  
     5)  สารนิพนธ์ 
  5.1) แผน ข 
2750781   สารนิพนธ์                             3 (3-0-9) 
  Master Project   
 

3.1.4 แผนการศึกษา 

              1)  แผน ก  

  1.1) แบบ ก1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาตน้ 

                                                                                     จ  านวนหน่วยกิต 

2750816  วทิยานิพนธ์                                                                                                              9                                                                                        

   รวม                                                                                                  9 

                       ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

                                                                                     จ านวนหน่วยกิต 

2750816  วทิยานิพนธ์                                                                                                              9                                                                                              

   รวม                                                                                                  9 
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    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาตน้ 

                                                                                     จ านวนหน่วยกิต 

2750816  วทิยานิพนธ์                                                                                                              9                                                                                      

   รวม                                                                                                  9 

    ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

                                                                                     จ  านวนหน่วยกิต 

2750816  วทิยานิพนธ์                                                                                                          9 

   รวม                                                                                                  9 

 1.2) แบบ ก 2 
 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาตน้ 

                              จ านวนหน่วยกิต 

2750628 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 1     1 

2750631 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์3 

2750632 ทฤษฎี หลกัการ และวธีิวทิยาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   3  

  วชิาเลือก                                                                                                               3 

   รวม           10 

  ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย 

                              จ านวนหน่วยกิต 

2750629 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2    1 

2750633 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาองคก์ร     3  

2750634 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาชุมชน     3  

2750635 นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน     3  

  วชิาเลือก                                                                                                               3 

   รวม                                                                                                    13 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาตน้ 

                              จ านวนหน่วยกิต 

2750630 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 3     1 

2750811 วทิยานิพนธ์                                                                                                               6 

   รวม                                                                                                        7 
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 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย 

                                            จ านวนหน่วยกิต 

2750811  วทิยานิพนธ์                                                                                                                 6 

   รวม                                                                                                         6 

  2) แผน ข 
 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาตน้ 

                              จ านวนหน่วยกิต 

2750628 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 1        1 

2750631 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์    3 

2750632 ทฤษฎี หลกัการ และวธีิวทิยาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน      3  

  วชิาเลือก                                                                                                                  6 

   รวม              13 

 

    ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย 

                              จ านวนหน่วยกิต 

2750629 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2      1 

2750633 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาองคก์ร       3  

2750634 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาชุมชน       3  

2750635 นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน       3  

  วชิาเลือก                                                                                                                 3 

   รวม                                                                                                      13 
     ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาตน้ 

                              จ านวนหน่วยกิต 

2750630 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 3       1 

2750811 วทิยานิพนธ์                                                                                                                 6 

  วชิาเลือก                                                                                                                  6 

   รวม                                                                                                        13 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย 
                 จ านวนหน่วยกิต 

2750781 สารนิพนธ์                                                                       3 

2750896  การสอบประมวลความรู้ s/u 

   รวม                                                                                                  3                                                                      
 
ค าอธิบายรายวชิา 
2750628  สัมมนาการวจัิยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 1    1(1-0-3) 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสนใจเพื่อก าหนดปัญหาวิจยัหรือประเด็นท่ีสนใจ
ศึกษาเพื่อการท าวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 

Seminar in Non-formal Education Research I 
SEM NFE RES I 
  Review of documents and literature relevant to the topic of the student's interest in order to identify 

research problems or issues to be studied for developing into a Master's degree thesis. 
 

2750629.  สัมมนาการวจัิยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2    1(1-0-3) 
   การออกแบบและวางแผนวจิยัเพื่อตอบปัญหาวิจยัท่ีก าหนดไวใ้นการท าวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 
   Seminar in Non-formal Education Research II 
   SEM NFE RES II 
   Research design and planning in response to research problems specified in a Master's degree thesis. 

 
2750630  สัมมนาการวจัิยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 3    1(1-0-3) 

  การเขียนโครงร่างงานวจิยัเพื่อน าเสนอส าหรับการท าวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต 
  Seminar in Non-formal Education Research III 
  SEM NFE RES III 
  Preparing a research proposal to be presented for the writing of a Master's degree thesis. 
 

2750631  ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่การพฒันาทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-9) 
มิติของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเชิงปรัชญา แนวคิด และการปฏิบติัการ ปรัชญาและแนวคิดส าคญัท่ี

เป็นพื้นฐานของการศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวคิดของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ปรัชญาและแนวคิดของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ก าหนดตามบริบทการพฒันาสังคมทั้งของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนรูปแบบ
ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีสะทอ้นปรัชญาและแนวคิดดงักล่าว 
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Philosophy and Concept of Non-formal Education for Human Resource Development 
PHIL CON NFE HRD 
Non-formal education in philosophical, conceptual, and practical dimensions; important philosophies 

and concepts that form a basis for non-formal education; concepts of human resource development; relationship 
between non-formal education and human resource development; philosophies and concepts of non-formal 
education for human resource development as specified in both Thai and international contexts of social 
development, as well as non-formal education models that reflect those philosophies and concepts. 

 
2750632  ทฤษฎ ีหลกัการ และวธีิวทิยาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   3 (3-0-9) 

ทฤษฎีและหลกัการส าคญัในการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียน วิธีวิทยาและเทคนิคใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ประกอบดว้ยการประเมินความตอ้งการใน
การเรียนรู้ การออกแบบและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
การปฏิบติัการทางสังคม หรือรูปแบบอ่ืนๆ แนวคิดและหลกัการเป็นกระบวนกรเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และประสานเครือข่ายการเรียนรู้ 

Theories, Principles and Methodologies in Non-formal Education 
THEO PRIN METH NFE 

    Important theories and principles regarding the organization of non-formal education process; 
methodology and techniques in promoting learning targeted groups of the both individually and in group, 
comprising learning needs assessment, learning design and learning experience management in the form of training, 
learning community establishment, social actions, or others; concepts and principles of being facilitators for 
learning facilitation learning participation promotion and learning network coordination. 
 
2750633  การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่พฒันาองค์กร     3 (2-2-8) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาองคก์ร ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษานอกระบบโรงเรียนกบัการ
พฒันาองคก์ร หลกัการและแนวทางการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีคดัสรรเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันา
องคก์รทั้งของไทยและต่างประเทศ การวเิคราะห์และวางแผนการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาองคก์ร 

Non-formal Education for Organization Development 
NFE ORG DEV 

    Concepts and theories related to organization development; relationship between non-formal education 
and organization development; principles and guidelines for organizing non-formal education process to motivate 
an organization toward becoming a learning organization; selective cases of best practice in non-formal education 
management for organization development both in Thailand and overseas; analysis and planning of non-formal 
educational management for organization development. 
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2750634  การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่พฒันาชุมชน     3 (2-2-8) 

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษานอกระบบโรงเรียนกบัการ
พฒันาชุมชน แนวทางการจดักระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนรู้และ
พึ่งตนเองของชุมชน กรณีคดัสรรเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาชุมชนทั้ง
ของไทยและต่างประเทศ การวเิคราะห์และวางแผนการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาชุมชน 

  Non-formal Education for Community Development 
  NFE COMM DEV 
  Concepts and theories related to community development; relationship between non-formal education 

and community development; guidelines for organizing non-formal education process to enhance community 
learning potential and self-reliance; selective cases of best practice in non-formal education management for 
community development both in Thailand and overseas; analysis and planning of non-formal education 
management for community development. 

 
2750635  นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน     3 (3-0-9) 

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันวตักรรม นวตักรรมทางการศึกษากบัการจดัการศึกษาท่ีน าไปสู่การสร้าง
นวตักรรม พฒันาการของนวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้งของไทยและต่างประเทศ แนวโน้มของ
นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนในอนาคต 

  Innovations in Non-formal Education 
  INN NF ED 
  Concepts and theories related to innovation; innovations in education and education management toward 

innovative invention; development of non-formal education innovations both in Thailand and overseas; future 
trends of non-formal education innovations. 

 
2750636  การวเิคราะห์และการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับผู้ใหญ่ 3 (1-4-7) 

  ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูใ้หญ่ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยการเรียนรู้เชิงพื้นท่ี
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ และการจดั
กระบวนการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับผูใ้หญ่ในบริบทจริง การวเิคราะห์บทเรียนและการสะทอ้นการเรียนรู้
จากการสัมมนา 

  Analysis and Management of Non-formal Education Process for Adults 
  ANAL MGT NFE AD 
  Understanding of adults that are the target group of non-formal education through area-based learning 

from relevant organizations; related theory, target group analysis; design and management of non-formal education 
process for adults in actual context; analysis of lessons and learning reflections from a seminar. 
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2750637  การวเิคราะห์และการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับเด็กและเยาวชน 3 (1-4-7) 

  ความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยการเรียนรู้
เชิงพื้นท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ และการ
จดักระบวนการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับเด็กและเยาวชนในบริบทจริง การวิเคราะห์บทเรียนและการ
สะทอ้นการเรียนรู้จากการสัมมนา 

  Analysis and Management of Non-formal Education Process for Children and the Youth 
  ANAL MGT NFE CH/Y 
  Understanding children and the youth who are the target group of non-formal education through area-

based learning from related organizations; related theory, target analysis, design, and management of non-formal 
education process for children and the youth in actual contexts; analysis of lessons and learning reflections from a 
seminar. 
 
2750638  การวเิคราะห์และการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับสตรี 3 (1-4-7) 

  ความเขา้ใจเก่ียวกบัสตรีท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยการเรียนรู้เชิงพื้นท่ีจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ และการจดักระบวน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับสตรีในบริบทจริง การวิเคราะห์บทเรียนและการสะทอ้นการเรียนรู้จากการ
สัมมนา 

  Analysis and Management of Non-formal Education Process for Women 
  ANAL MGT NFE WOM 

                Understanding women who are the target group of non-formal education through area-based learning 
from related organizations; related theory, target groups analysis, design, and management of non-formal education 
process for women in actual contexts; analysis of lessons and learning reflections from a seminar. 

 
2750639  การวเิคราะห์และการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับคนพกิาร  3 (1-4-7) 

 ความเขา้ใจเก่ียวกบัคนพิการท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยการเรียนรู้เชิงพื้นท่ี
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ และการจดั
กระบวนการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับคนพิการในบริบทจริง การวิเคราะห์บทเรียนและการสะทอ้นการ
เรียนรู้จากสัมมนา 

 Analysis and Management of Non-formal Education Process for the Disabled 
 ANAL MGT NFE DIS 
  Understanding the disabled who are the target group of non-formal education through area-based learning 

from related organizations; related theory, target group analysis, design, and management of non-formal education 
process for the disabled in actual contexts; analysis of lessons and learning reflections from a seminar. 
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2750640  การวเิคราะห์และการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับผู้สูงอายุ 3 (1-4-7) 

 ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยการเรียนรู้เชิงพื้นท่ี
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ และการจดั
กระบวนการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับผูสู้งอายุในบริบทจริง การวิเคราะห์บทเรียนและการสะทอ้นการ
เรียนรู้จากการสัมมนา 

 Analysis and Management of Non-formal Education Process for the Elderly 
 ANAL MGT NFE ELD 

 Understanding the elderly who are the target group of non-formal education through area-based learning 
from related organizations; related theory, target group analysis, design, and management of non-formal education 
process for the elderly in actual contexts; analysis of lessons and learning reflections from a seminar. 
 
2750685 เอกตัศึกษา1   1 (1-0-3) 
 หวัขอ้คดัสรรเก่ียวกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามความสนใจของนิสิต ภายใตก้ารดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษา  
  Individual Study I  
 INDIVIDUAL STUDY I 
 Student selection of topics in non-formal education under the supervision of the assigned advisor.  
 
2750686 เอกตัศึกษา 2   2 (2-0-6) 
                หวัขอ้คดัสรรเก่ียวกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามความสนใจของนิสิต ภายใตก้ารดูแลของอาจารย์
ท่ีปรึกษา  
  Individual Study II  
 INDIVIDUAL STU II 
                Student selection of topics in non-formal education under the supervision of the assigned advisor.  
  
2750687 เอกตัศึกษา 3   3 (3-0-9) 

หวัขอ้คดัสรรเก่ียวกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามความสนใจของนิสิต ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์
ปรึกษา  
 Individual Study III 
              INDIVIDUAL STU III 

Student selection of topics in non-formal education under the supervision of the assigned advisor.  
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2750781 สารนิพนธ์   3 (3-0-9) 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ท่ีสนใจทางดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน การ
ด าเนินการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่งานวจิยั ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Master Project 
 MASTER PROJECT 
 Research and literature review on the topic of interest in non-formal education; conducting research; 
research report writing; and research publications under the supervision of thesis advisor.  
 
2750811 วทิยานิพนธ์   12 (0-48-0) 
             การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ท่ีสนใจทางดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน การ
ด าเนินการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่งานวจิยั ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Thesis 
 THESIS 
 Research and literature review on the topic of interest in non-formal education; conducting research; 
research report writing; and research publications under the supervision of the thesis advisor.  
 
2750816 วทิยานิพนธ์   36 (0-144-0) 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ท่ีสนใจทางดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน การ
ด าเนินการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่งานวจิยั ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Thesis 

THESIS 
Research and literature review on the topic of interest in non-formal education; conducting research; 

research report writing; and research publications under the supervision of the thesis advisor.  
 
2750896 การสอบประมวลความรู้   s/u 

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัศาสตร์ในสาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
Comprehensive Examination 
COMPREHENSIVE EXAM 

  Fundamental concepts, theories and principles in non-formal education.  
 
2756603 วธีิวจัิยทางการศึกษา        2 (1-2-5) 

กระบวนทศัน์การวิจยั วิธีวิทยาการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงบรรยาย การวิจยัเชิงทดลอง 
การวิจยัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ การวิจยัและพฒันา และการวิจยัเชิงคุณภาพ กระบวนการวิจยั การทบทวนเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันากรอบแนวคิด การออกแบบการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือวิจยั การก าหนดตวัอยา่ง
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วิจยั การใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล การพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และการจดัท า
บทความวิจยัเพื่อเผยแพร่ การประเมินคุณภาพงานวิจยั จรรยาบรรณนักวิจยั เน้นปฏิบติัการสร้างเคร่ืองมือ การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั 

Educational Research Methods 
ED RES METH 
Research paradigms; quantitative and qualitative research methodologies; descriptive research, 

experimental research, causal relationship research, research and development, and qualitative research; research 
process; review literature; conceptual framework development; research designs; research instrument construction; 
sample determination; data analysis using statistics; research proposal development; research report writing; 
writing research papers for publication; research evaluation; researcher ethics; emphasis on practices in research 
instrument construction, data analysis and research proposal development. 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   
 หลกัสูตรก าหนดให้นิสิตในแผน ก ท าวทิยานิพนธ์ในศาสตร์ของสาขาวชิาเป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จ
การศึกษา  ส าหรับนิสิตแผน ข ก าหนดใหท้ าสารนิพนธ์ในศาสตร์ของสาขาวชิาเป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จ
การศึกษา  โดยมีการด าเนินงานตามขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา และ
ประกาศคณะครุศาสตร์ 
 
      5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีพฒันาในการท าวจิยั  ไดแ้ก่ 
 1. มีความรู้ลึกในศาสตร์ของสาขาวชิา 
  2. มีจรรยาบรรณของนกัวจิยั 
 3. สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  คิดสร้างสรรค ์ และคิดแกปั้ญหาในการวจิยั 
 4. สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการส่ือสาร  สืบคน้  และน าเสนอผลงานวจิยั 
 5. มีความใฝ่รู้  รู้จกัวธีิการเรียนรู้  และแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั 
 6. สามารถดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง  สามารถปรับตวั  และแกปั้ญหาในระหวา่งการท า
วจิยัได ้
 
     5.3 ช่วงเวลา 
 ส าหรับวทิยานิพนธ์  นิสิตสามารถเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาแรก  ส าหรับนิสิต
ระดบับณัฑิตศึกษา  โครงร่างวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัภายใน 2 ปีการศึกษา  ส าหรับสารนิพนธ์  นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนรายวชิาสารนิพนธ์ไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาแรก 
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     5.4  จ านวนหน่วยกติ 
 แบบ ก 1 วทิยานิพนธ์  36 หน่วยกิต 

แบบ ก 2 วทิยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 
 แผน ข สารนิพนธ์ 3    หน่วยกิต 
 
     5.5  การเตรียมการ 
 ส าหรับวิทยานิพนธ์ 
 1. มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ส าหรับนิสิตแต่ละคน 
 2. ในแต่ละภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนวทิยานิพนธ์  หลกัสูตรก าหนดให้นิสิตเสนอแผนการด าเนินการ
ท าวทิยานิพนธ์และรายงานความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์เพื่อติดตามการท างานของนิสิตใหส้ าเร็จการศึกษา
ไดต้ามก าหนด 
 3. มหาวทิยาลยัและคณะใหบ้ริการแหล่งเรียนรู้และฐานขอ้มูลท่ีหลากหลายและทนัสมยัส าหรับการสืบคน้
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ส าหรับสารนิพนธ์ 
 1. มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ส าหรับนิสิตแต่ละคน 
 2. ในภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนสารนิพนธ์  หลกัสูตรก าหนดให้นิสิตเสนอแผนการด าเนินการท าสาร
นิพนธ์เพื่อติดตามการท างานของนิสิตใหส้ าเร็จการศึกษาไดต้ามก าหนด 
 3. มหาวทิยาลยัและคณะใหบ้ริการแหล่งเรียนรู้และฐานขอ้มูลท่ีหลากหลายและทนัสมยัส าหรับการสืบคน้
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
     5.6  กระบวนการประเมินผล 
 1. การประเมินผลเป็นไปตามขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาและ
ประกาศของคณะครุศาสตร์ 
 2. การทวนสอบผลการประเมินวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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