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หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ภาควชิาการศึกษาตลอดชีวติ คณะครุศาสตร์ 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
 รหัสหลกัสูตร 25510011109132 
 ช่ือหลกัสูตร 
 (ภาษาไทย) หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 (ภาษาองักฤษ) Doctor of Philosophy Program in Non-Formal Education 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 2.1 ช่ือปริญญา 
  (ภาษาไทย:ช่ือเตม็)  ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

  (ภาษาไทย :อกัษรยอ่) ค.ด. 
  (ภาษาองักฤษ : ช่ือเตม็)  Doctor of Philosophy 
  (ภาษาองักฤษ :อกัษรยอ่) Ph.D. 
2.2 ช่ือสาขาวชิาทีร่ะบุในTRANSCRIPT 
  FIELD OF STUDY : NON-FORMAL EDUCATION 
3. ประเภทของหลกัสูตร 
 เชิงการจดัการ  หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตรภาษาองักฤษ  
 เชิงการจดัเก็บเงิน  หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.1 จ านวน 60 หน่วยกิต  
แบบ 2.1 จ  านวน 60 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 จ านวน 72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง   ปริญญาเอก 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้       ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ภาษา..................   ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
     เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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     เป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเดียว 
          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 ช่ือครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

  ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย เม่ือปีการศึกษา 2557 

6.2 การพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
6.2.1ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั 

ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วนัท่ี 26 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
6.2.2 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 
  ในการประชุมคร้ังท่ี3/2561 วนัท่ี 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  

  6.2.3 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั  
    ในการประชุมคร้ังท่ี 813 วนัท่ี 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
  6.2.4 ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรโดยองคก์รวชิาชีพ........................ เม่ือวนัท่ี........เดือน.................พ.ศ. ...... 
 
7.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 - นกัวชิาการส 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  
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 - นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  - นกัวชิาการอบรม นกัพฒันาชุมชนนกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชีพของหน่วยงานภาครัฐ  
 
8. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  ภายในมหาวทิยาลยั คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ภายนอกมหาวทิยาลยั หน่วยงาน...................................................................... 
 

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

  ไม่    มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่มี- 

 1.4 การลงทะเบียนเรียน 
 ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
             ระดบับณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปกติไม่เกิน 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 
   หลกัสูตรไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ดงัน้ี 

2.2.1 ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 1.1 
   1)  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชาหรือก าลังศึกษาระดับปริญญา
มหาบณัฑิตในปีสุดทา้ย จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการรับรอง   

2)  บุคคลท่ีมีผลงานและประสบการณ์ทางวชิาชีพ หรือวชิาการดีเด่น การศึกษาในระดบั 
มหาบณัฑิตท่ีผา่นมาจะตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีท าวทิยานิพนธ์ดว้ย โดยวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิตท่ีท าตอ้งไดรั้บการประเมินอยูใ่น
ระดบัไม่ต ่ากว่าดี และมีผลงานวิจยัท่ีไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรมหาบณัฑิตท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
ยอมรับ  

3)  มีผลสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
4) คุณสมบติัอ่ืน ๆ  เป็นไปตามประกาศซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ  ไป  

หรือ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิ
สมคัรเขา้ศึกษาได ้
  2.2.2 ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 2.1 
   1) ส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองและ 
   2) มีผลสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 

3) คุณสมบติัอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปีๆไป  
หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแลว้
เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้   

2.2.3 ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 2.2 เนน้การวจิยัโดยมีการท าวทิยานิพนธ์และมีการเรียนการ 
สอน โดยรับผูส้ าเร็จปริญญาตรี 

1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษา เกียรตินิยม จากสถาบนัอุดมศึกษา 
ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาตรี
ไม่นอ้ยกวา่ 3.25 จากระบบ 4 แตม้ หรือเทียบเท่า 

2) คุณสมบติัอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศใหท้ราบเป็นปี ๆ  
ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน พิจารณาแลว้
เห็นสมควรใหมี้สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้
 
การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
          หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
                 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัจะประกาศให้
ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้
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 2.3  ระบบการศึกษา 
           แบบชั้นเรียน 

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

 
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกติรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
 

3.  หลกัสูตร 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
    1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร แบบ 1.1 ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 
     ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 
    2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร แบบ 2.1 ไม่นอ้ยกวา่ 60 หน่วยกิต 
     ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 
    3) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร แบบ 2.2 ไม่นอ้ยกวา่ 72หน่วยกิต 
     ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
   
              3.1.2   โครงสร้างหลกัสูตร 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 60 61 73 
จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน - 24 24 

- รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา - 21 21 
               -      รายวชิาเลือก - 4 4 
จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 60 36 48 

หมายเหตุ 

นิสิตท่ีเรียนหลกัสูตรแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2 จะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ 

ระดบัดุษฎีบณัฑิตทุกภาคการศึกษา จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา  
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                 3.1.3  รายวชิา 

 1) รายวชิาบังคับเฉพาะสาขา 

  แบบ 2.1  และแบบ 2.2. จ านวน  21 หน่วยกติ 

2756604  วธีิวทิยาการวจิยัทางการศึกษา 2       3(3-0-9) 

  Research Methodology in Education 2 

2750894   สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต      S/U 

  Doctoral Dissertation Seminar 

2750862 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ   4 (2-4-6) 

  Non-formal Education for Lifelong Learning Enhancement 

2750863 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในองคก์ร  4 (2-4-6) 
                           Non-formal Education for Lifelong Learning Enhancement in Organizations 

2750864 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน  4 (2-4-6) 

  Non-formal Education for Lifelong Learning Enhancement in Community 

2750865  นวตักรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน       4 (1-6-5) 

  Innovators in Non-formal Education 

2750866 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดบัดุษฎีบณัฑิต 1  1 (1-0-3) 

  Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research 1 

2750867 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดบัดุษฎีบณัฑิต 2  1 (1-0-3) 

  Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research 2 

 2) รายวชิาเลอืก 

  แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต 
2750804      เอกตัศึกษา 1         1 (0-0-4) 
  Individual Study I 
2750805      เอกตัศึกษา 2         2 (0-0-8) 
  Individual Study II  
2750806       เอกตัศึกษา 3         3 (0-0-12) 
  Individual Study III 

2750868  นวตักรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาผูใ้หญ่    2 (1-2-9) 

Non-Formal Education Innovations for Adult Development 
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2750869 นวตักรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชน   2 (1-2-9) 

Non-Formal Education Innovations for Children and Youth Development 

2750870 นวตักรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาสตรี    2 (1-2-9) 

Non-Formal Education Innovations for Women Development 

2750871 นวตักรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาคนพิการ    2 (1-2-9) 

Non-Formal Education Innovations for the Development of the Disabled 

2750872 นวตักรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาผูสู้งอายุ    2 (1-2-9) 

Non-Formal Education Innovations for the Elderly Development 

2750873 พหุลกัษณ์ทางการศึกษา        2 (1-2-9) 

  Educational Pluralism 

2750874 การเรียนรู้ตลอดชีวิตในมิติสังคมและวฒันธรรม     2 (1-2-9) 

  Lifelong Learning in a Socio-cultural Dimension 

 นอกจากน้ีนิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยัอ่ืนได ้ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร 

 3) วทิยานิพนธ์ 

  3.1) แบบ 1.1   

2750829      วทิยานิพนธ์        60  หน่วยกิต 

   Dissertation     

   3.2) แบบ 2.1 

2750826      วทิยานิพนธ์        36  หน่วยกิต  

  Dissertation 

  3.3) แบบ 2.2 

2750828      วทิยานิพนธ์        48  หน่วยกิต  

  Dissertation   
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 1) แบบ 1.1 

ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาต้น 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750829 วทิยานิพนธ์      10 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต                             S/U 

 รวม                    10 

   

ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาปลาย 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750829 วทิยานิพนธ์      10   

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต                             S/U 

 รวม 10 

 

ปีที ่ 2  ภาคการศึกษาต้น 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750829 วทิยานิพนธ์      10   

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต                             S/U 

2750897 การสอบวดัคุณสมบติั                                        S/U 

 รวม                    10 

 

ปีที ่ 2  ภาคการศึกษาปลาย 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750829 วทิยานิพนธ์      10   

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต                             S/U 

 รวม                    10 
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ปีที ่ 3  ภาคการศึกษาต้น 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750829 วทิยานิพนธ์      10   

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต                             S/U 

 รวม                    10 

 

ปีที ่ 3  ภาคการศึกษาปลาย 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750829 วทิยานิพนธ์      10   

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต                             S/U 

 รวม                    10 

 

 2) แบบ 2.1 

  1) ส าหรับผู้ทีจ่บปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือสาขาที่

สอดคล้อง 

ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาต้น 

  จ านวนหน่วยกิต 

2756604 วธีิวทิยาการวจิยัทางการศึกษา 2 3 

2750862 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 4 

2750863 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติใน

องคก์ร 

4 

2750864 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน 4 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 

 รวม                    15 
 

ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาปลาย 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750865 นวตักรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   4 

2750866 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 1 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 



10 
 

 วชิาเลือก                                                                                   4 

 รวม                    9 

ปีที ่ 2  ภาคการศึกษาต้น 

  จ านวนหน่วยกิต 

   2750867 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดบัดุษฎีบณัฑิต 2 1 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต         S/U 

2750897 การสอบวดัคุณสมบติั                                                                S/U 

2750826 วทิยานิพนธ์                                                                                9 

 รวม                    10 

 

ปีที ่ 2  ภาคการศึกษาปลาย 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750826 วทิยานิพนธ์                                                                                9 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 

 รวม                    9 

 

ปีที ่ 3  ภาคการศึกษาต้น 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750826 วทิยานิพนธ์                                                                                9 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 

 รวม                    9 

ปีที ่ 3  ภาคการศึกษาปลาย 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750826 วทิยานิพนธ์                                                                                9 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 

 รวม                    9 
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 3) แบบ 2.2 

ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาต้น 

  จ านวนหน่วยกิต 

2756604 วธีิวทิยาการวจิยัทางการศึกษา 2 3 

2750862 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 4 

2750863 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติใน

องคก์ร 

4 

2750864 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน 4 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 

 รวม                    15 

 

ปีที ่ 1  ภาคการศึกษาปลาย 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750865 นวตักรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   4 

2750866 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดบัดุษฎีบณัฑิต 1 1 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 

 วชิาเลือก                                                                                   4 

 รวม                    9 

 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาต้น 

  จ านวนหน่วยกิต 

  2750867 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดบัดุษฎีบณัฑิต 2 1 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 

2750897 การสอบวดัคุณสมบติั                                                                S/U 

2750828 วทิยานิพนธ์                                                                                12 

 รวม                    13 
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ปีที ่2  ภาคการศึกษาปลาย 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750828 วทิยานิพนธ์                                                                                12 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 

 รวม                    12 

 

ปีที ่3  ภาคการศึกษาต้น 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750828 วทิยานิพนธ์                                                                                12 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 

 รวม                    12 

 

ปีที ่3  ภาคการศึกษาปลาย 

  จ านวนหน่วยกิต 

2750828 วทิยานิพนธ์                                                                                12 

2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต          S/U 

 รวม                    12 
 
ค าอธิบายรายวชิา 

2756604 วธีิวทิยาการวจัิยทางการศึกษา 2 3 (3-0-9) 
 บทบาทและหนา้ท่ีของการวิเคราะห์ทางสถิติในการวิจยัทางการศึกษา การออกแบบและวิธี

วิทยาการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมีความซบัซอ้น เนน้การวิจยันโยบาย การ
วิจยัและพฒันา การวิจยัเชิงทดลอง การวิจยัส ารวจเชิงสาเหตุ และการวิจยัทฤษฎีฐานราก การ
พฒันาเคร่ืองมือวิจยัครอบคลุมการตรวจสอบคุณภาพโดยใชเ้ทคนิคเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เนน้การอภิปรายและสมัมนาเก่ียวกบั
วิธีวิทยาการวิจยัท่ีสร้างสรรคใ์หม่และการพฒันาขอ้เสนอการวิจยั  

 ED RES MTHD II 
Research Methodology in Education II 

 

 Roles and functions of statistical analysis in educational research; complex design and 
methodologies in quantitative and qualitative research with emphasis on policy 
research; research and development,  experimental research, causal survey research, 
and grounded theory research. Research instrument development including quality 
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examination using quantitative or qualitative techniques; qualitative and quantitative 
data analyses. Instruction focuses on discussion and seminar in innovative research  
methodologies and research proposal development. 

   
2750804 เอกตัศึกษา 1 1 (0-0-4) 

 การศึกษาเก่ียวกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง ตามท่ีผูเ้รียนสนใจ  
ศึกษาภายใตก้ารเห็นชอบและอนุมติัจากอาจารย ์

 Individual Study I  
IND ST I 
A study of any specific topic of non-formal education according to the interest of 
individual student with approval of the instructor. 

 

   
2750805 เอกตัศึกษา 2 

การศึกษาเก่ียวกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง ตามท่ีผูเ้รียน
สนใจศึกษาภายใตก้ารเห็นชอบและอนุมติัจากอาจารย ์

2 (0-0-8) 

 Individual Study II 
IND ST II 

 

 A study of any specific topic of non-formal education according to the interest of individual  
student under the instructor’s approval.  

   
2750806 เอกตัศึกษา 3      3 (0-0-12) 

 การศึกษาเก่ียวกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึง ตามท่ีผูเ้รียน 
สนใจศึกษาภายใตก้ารเห็นชอบและอนุมติัจากอาจารย ์

 Individual Study III 
IND ST III 

 

 An in-depth 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 วทิยานิพนธ์ 36 (0-144-0) 

 การพฒันาวทิยานิพนธ์ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 DISSERTATION 

DISSERTATION 
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 Research and literature review on the topic of interest in Non-formal Education;  
conducting research; research report writing; and research publications under t 
he supervision of the thesis advisor. 

   
2750828 วทิยานิพนธ์ 48 (0-192-0) 

 การพฒันาวทิยานิพนธ์ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 DISSERTATION 

DISSERTATION 
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. 

 

   
2750829 วทิยานิพนธ์ 60 (0-240-0) 

 การพฒันาวทิยานิพนธ์ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 DISSERTATION 
DISSERTATION 

 

 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.  

   
2750862 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  4 (2-4-6) 

 การศึกษานอกระบบโรงเรียนในบริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ววิฒันาการ ทางความคิด ความเช่ือและหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต วธีิวทิยาการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
NFE LLE ENH 
Non-formal Education for Lifelong Learning Enhancement 

 

 Non-formal education in the context of enhancement lifelong learning; evolution of 
ideas, beliefs and practices about non-formal education for the promotion of lifelong 
learning; methodology of non-formal education management to promote lifelong 
learning. 
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2750863 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในองค์กร 4 (2-4-6) 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นบริบทของการพฒันาองคก์รการศึกษานอกระบบโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในบริบทของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร
นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีตอบสนองการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์รสมยัใหม่ 

 

 NFE LLL ENH ORG 
Non-formal Education for Lifelong Learning Enhancement in Organizations 

 

 Human resource development in the context of organizational development Non-formal 

 education to promote lifelong learning in the context of human resource  

development in the organization; non-formal education innovations that respond to 

 human resource development in modern organizations. 
   

2750864 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติในชุมชน 4 (2-4-6) 
 การศึกษานอกระบบโรงเรียนกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในบริบทของการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นชุมชนนวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์นชุมชนในบริบทความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 

 NEF LLL ENH COMM 
Non-formal Education for Lifelong Learning Enhancement in Community 

 

 Non-formal education and human resource development in the community; non-
formal education to promote lifelong learning in the context of human resource 
development in the community; non-formal education innovations for human resource 
development in the communities in the changing context of global society. 
 

 

2750865 นวตักรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน   4 (1-6-5) 
 การวเิคราะห์นวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ท่ีน าไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งจากกรณีคดัสรรและในบริบท
จริง การออกแบบ สร้าง ใช ้และประเมินนวตักรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจในบริบทของสังคมไทย การ
สะทอ้นการเรียนรู้และวพิากษต์นเองในมุมมองของการเป็นนวตักรทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน 
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 INNR  NFE 

Innovators in Non-formal Education 

 

 Analysis of non-formal education innovations, both domestic and international, that 
leads to the promotion of the learning for non-formal education target groups, both in 
selected and actual contexts; designing, creating, applying, and evaluating interesting 
non-formal education innovations to promote learning for target groups in the Thai 
context; learning reflections and self- criticism from the non-formal education 
perspective. 

 

   
2750866 สัมมนาการวจัิยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎบีัณฑิต 1 1 (1-0-11) 

 การส ารวจเอกสาร วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และก าหนดโจทยว์จิยัท่ีสนใจเก่ียวกบั
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อท าวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  

 

 DOC SEM  NFE RES1 

Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research 1 

 

 Survey of documents; analyzing problematic issues and specifying research questions 
of the student' s interest that are related to non-formal education in preparation for 
writing of a doctoral dissertation. 

 

 

2750867 สัมมนาการวจัิยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎบีัณฑิต 2 1 (1-0-11) 
 การออกแบบและวางแผนวิจยัเก่ียวกบัการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อท าวทิยานิพนธ์

ระดบัดุษฎีบณัฑิต 

 

 DOC SEM  NFE RES 2 
Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research 2 

 

 Designing and planning research on non-formal education for a doctoral dissertation. 
   

2750868 นวตักรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่พฒันาผู้ใหญ่ 
ธรรมชาติและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  ศาสตร์และศิลป์ในการสอนผูใ้หญ่  
การเปรียบเทียบการพฒันาผูใ้หญ่โดยการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนในบริบท
ต่างๆ ผูใ้หญ่ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนในบริบทของ
สังคมไทย  การออกแบบแผนปฏิบติัการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันา
ผูใ้หญ่ในบริบทของสังคมไทย 

2 (1-2-9) 
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 NFE INN AD DEV 

Non-Formal Education Innovations for Adult Development 

Nature and factors that affect the learning of adults; art and science in teaching 
adults; comparing adult development through managing non-formal education in 
different contexts; adults who are the target group of non-formal education; 
designing a non-formal education action plan for adult development in the context of 
Thai society. 

 

 

2750869 นวตักรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่พฒันาเด็กและเยาวชน  
แนวโนม้โครงสร้างประชากรเด็กและเยาวชนของโลกและของประเทศไทย 
เปรียบเทียบการพฒันาเด็กและเยาวชนโดยการจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
บริบทต่างๆ เด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและในบริบทของสังคมไทย การออกแบบแผนปฏิบติัการการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนในบริบทของสังคมไทย  

2 (1-2-9) 

 NFE INN CH/Y DEV 

Non-Formal Education Innovations for Children and Youth Development 
Trends in children and youth population in the world and in Thailand; non-formal 
education in different contexts, comparing children and youth development; children 
and youth who are the targeted group of non-formal education in both theoretical 
and actual contexts in Thai society; design of the non-formal education action plan 
for children and youth development in the Thai social context. 

 

 
2750870 

 
นวตักรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่พฒันาสตรี 
ความเคล่ือนไหวของสังคมโลกและประเทศไทยเก่ียวกบัการส่งเสริมสถานภาพและ
บทบาทสตรี การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบการพฒันาสตรี สตรีท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้งในเชิงทฤษฎีและในบริบทของ
สังคมไทย การออกแบบแผนปฏิบติัการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาสตรีใน
บริบทของสังคมไทย 

 
2 (1-2-9) 

 NFE INN WOM DEV 

Non-Formal Education Innovations for Women Development 
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The movement of the global society and Thailand in the promotion of women status 
and roles; non-formal education for comparing women development; women who 
are the targeted group of non-formal education in term of theory and context in Thai 
society; design of a non-formal education action plan for the development of women 
in the Thai social context. 

   
2750871 นวตักรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่พฒันาคนพกิาร  

การส่งเสริมศกัยภาพคนพิการเพื่อการพฒันาสังคมในมิติต่างๆ แนวคิดการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรกบัคนพิการ การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบ
การพฒันาคนพิการ คนพิการท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและในบริบทของสังคมไทย การออกแบบแผนปฏิบติัการการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาคนพิการในบริบทของสังคมไทย  

2 (1-2-9) 

 NFE INN DIS DEV 

Non-Formal Education Innovations for the Development of the Disabled 

Promotion of the potentials of the disabled for the development of various social 
dimensions; concept in managing friendly environments for the disabled; non-formal 
education for comparing the disabled development; the disabled who are the targeted 
group of non-formal education in terms of the theory and context in Thai society; 
designing a non-formal education action plan for the development of the disabled in the 
Thai social context. 

 

  
2750872 นวตักรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่พฒันาผู้สูงอายุ  2 (1-2-9) 

 สังคมผูสู้งอายแุละผลกระทบต่อการพฒันาสังคมในมิติต่าง ๆ พฤฒิศึกษา การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบการพฒันาผูสู้งอาย ุผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้งในเชิงทฤษฎีและในบริบทของสังคมไทย การ
ออกแบบแผนปฏิบติัการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพฒันาผูสู้งอายใุนบริบท
ของสังคมไทย 

 

 NFE INN ELD DEV 

Non-Formal Education Innovations for the Elderly Development 
 Aging society and its impact on social development in different dimensions; studies 

of aging; non-formal education for comparing the elderly development; the elderly 
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who are the targeted group of non-formal education in both theoretical and actual 
context in Thai society; designing a non-formal education action plan for the 
development of the elderly in the Thai social context. 

  
2750873 พหุลกัษณ์ทางการศึกษา 2 (1-2-9) 

 ความเช่ือเก่ียวกบัพหุลกัษณ์นิยม การศึกษาในยคุหลงัสมยัใหม่ การวเิคราะห์พหุลกัษณ์
ทางการศึกษาในแง่มุมของศาสตร์สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี และในแง่มุมของการบริหารจดัการซ่ึงรวมถึง พื้นท่ี 
กลุ่มเป้าหมาย ความรู้ กระบวนการถ่ายทอด และการเรียนรู้ การวเิคราะห์การเช่ือมโยง
พหุลกัษณ์ทางการศึกษาสู่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในภาพรวมของการส่งเสริม
การเรียนรู้ผา่นกระบวนการและเทคนิควิธีทางการศึกษาจากกรณีคดัสรรของไทยและ
ต่างประเทศ 

 

 ED PLU 
Educational Pluralism 

 Beliefs concerning pluralism, post-modernist education; analysis of educational 
pluralism from academic perspectives: sociology, economics, politics, governance, 
environment, and technology, and from management perspective including areas, 
target groups, knowledge transferring process, and learning; analysis of the links of 
educational pluralism to create a unified image of the promotion of learning through 
the process and techniques of Thai and foreign selected areas. 
 

 

2750874 การเรียนรู้ตลอดชีวติในมิติสังคมและวฒันธรรม  2 (1-2-9) 
 การศึกษาในฐานะกลไกทางสังคมวิทยาท่ีส่งผลต่อความต้องการการเรียนรู้ทั้งใน

ระดบับุคคล องค์กร และสังคม การบ่มเพาะความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เป็น
วฒันธรรมของสังคมผา่นกระบวนการทางการศึกษาไม่จ  ากดัรูปแบบ 

 

 LLL SOC CULT DIM 
Lifelong Learning in a Socio-cultural Dimension 

 Education as a sociological mechanism that affects learning needs at the individual, 
organizational and social levels; cultivating the love for lifelong learning as a social 
culture through an unrestricted educational process. 
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2750894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดุษฎบีัณฑิต S/U 

 การพฒันาความกา้วหนา้ของโครงร่างวทิยานิพนธ์และวทิยานิพนธ์  
 DOCTORAL DISSERTATION SEMINAR 

DOC DISSERT SEM 
 

 Development and progress of the dissertation proposal.   
   

2750897 การสอบวดัคุณสมบัติ S/U 
 หลกัทฤษฏี แนวคิด สาระความรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน และวางแผนเพื่อ

พฒันาโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนได ้
 

 Qualifying Examination 
QUALIFYING EXAM 

 

 Theories, principles and fundamental knowledge in non-formal education; planning  
for the development of non-formal education programs and activities. 

 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   

 หลกัสูตรก าหนดใหนิ้สิตในแผนการศึกษา แบบ 1.1  ท าวทิยานิพนธ์ในศาสตร์ของสาขาวชิาเป็น 
ส่วนหน่ึง ของการส าเร็จการศึกษา ส าหรับนิสิตในแผนการศึกษา แบบ 2.1 ก าหนดรับนิสิตระดบัปริญญาโท ให้
เรียนรายวชิาและท าวทิยานิพนธ์ในศาสตร์ของสาขาวิชาเป็นส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษา และนิสิตในแผนการ
ศึกษา แบบ 2.2  ก าหนดรับนิสิตระดบัปริญญาตรี ให้เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ในศาสตร์ของสาขาวิชาเป็น
ส่วนหน่ึงของการส าเร็จการศึกษา โดยมีการด าเนินงานตามขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาใน
ระดบับณัฑิตศึกษาและประกาศของคณะครุศาสตร์ 
 
     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 ้
 



21 
 

     5.3 ช่วงเวลา 
 ส าหรับวทิยานิพนธ์  นิสิตสามารถเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาแรก  ส าหรับนิสิต
ระดบับณัฑิตศึกษา  โครงร่างวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัภายใน 3 ปีการศึกษา   
 
     5.4 จ านวนหน่วยกติ 
 แบบ 1.1  วทิยานิพนธ์ 60  หน่วยกิต 

แบบ 2.1  วทิยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต 
 แบบ 2.2  วทิยานิพนธ์ 48  หน่วยกิต 
   
   5.5 การเตรียมการ 
 ส าหรับวทิยานิพนธ์ 
 1. มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ส าหรับนิสิตแต่ละคน 
 2. ในแต่ละภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนวทิยานิพนธ์  หลกัสูตรก าหนดให้นิสิตเสนอแผนการด าเนินการ
ท าวทิยานิพนธ์และรายงานความกา้วหนา้ในการท าวทิยานิพนธ์เพื่อติดตามการท างานของนิสิตใหส้ าเร็จการศึกษา
ไดต้ามก าหนด 
 3. มหาวทิยาลยัและคณะใหบ้ริการแหล่งเรียนรู้และฐานขอ้มูลท่ีหลากหลายและทนัสมยัส าหรับการสืบคน้
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
     5.6 กระบวนการประเมินผล 
 1. การประเมินผลเป็นไปตามขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาและ
ประกาศของคณะครุศาสตร์ 
 2. การทวนสอบผลการประเมินวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 
 
 
 

 


