
หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาพฒันศึกษา 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภาควชิานโยบาย การจดัการและความเป็นผูน้ าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

 รหสัหลกัสูตร: 25520011107333 
 (ภาษาไทย) หลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพฒันศึกษา  
 (ภาษาองักฤษ) Doctor of Philosophy Program in Development Education 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 2.1  ช่ือปริญญา  
 ภาษาไทย (ช่ือเตม็)   ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
   ภาษาไทย (อกัษรยอ่) ค.ด. 
 ภาษาองักฤษ (ช่ือเตม็)  Doctor of Philosophy 
 ภาษาองักฤษ (อกัษรยอ่) Ph.D. 
 *2.2  ช่ือสาขาวชิาทีร่ะบุใน TRANSCRIPT 
      FIELD OF STUDY:  DEVELOPMENT EDUCATION 
 
*3. ลกัษณะและประเภทของหลักสูตร 
 3.1  ประเภทของหลกัสูตร 

เชิงการจดัการ    หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรนานาชาติ  หลกัสูตร
ภาษาองักฤษเชิงการจดัเก็บเงิน หลกัสูตรปกติ  หลกัสูตรพิเศษ 

 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร  
  แบบ 1.1 60  หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 60 หน่วยกิต 

 5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
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 5.2   ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดับปริญญาตรี) 
         หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 
   หลกัสูตรทางวชิาการ 
   หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวชิาการ 
         หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏิบติัการ 
   หลกัสูตรทางวชิาชีพหรือปฏิบติัการ 
   หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวชิาชีพหรือปฏิบติัการ 
 5.3 ภาษาทีใ่ช้   ภาษาไทย   ภาษาองักฤษ  ภาษา.................  ภาษาไทยและภาษา 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
    เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ปริญญาเดียว 

6.   สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 6.1  สถานภาพหลกัสูตร 
   หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ....  
          ก าหนดเปิดสอน ระบบทวภิาค    ภาคการศึกษาตน้    ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
                        ระบบตรีภาค    ภาคการศึกษาท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี 2  
                        ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 
   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  
 ก าหนดเปิดสอน  ระบบทวภิาค    ภาคการศึกษาตน้    ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
            ระบบตรีภาค    ภาคการศึกษาท่ี 1    ภาคการศึกษาท่ี 2  
                        ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา......... 

6.2  การพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
         6.2.1   ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั 

                                    ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 วนัท่ี 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
                6.2.2   ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ 

                ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2561 วนัท่ี 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
                6.2.3   ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั  

                    ในการประชุมคร้ังท่ี 816 วนัท่ี 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
                             6.2.4   ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรโดยองคก์รวชิาชีพ ............  
                                        เม่ือวนัท่ี ........ เดือน ................ พ.ศ. ........ 
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7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
      ปี พ.ศ. 2561 
 

8.   อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
      นกัพฒันศึกษา นกัการศึกษา  นกัวชิาการการศึกษา นกัวจิยั นกัวเิคราะห์แผนและนโยบายการศึกษา 
และผูบ้ริหารการศึกษา 

 
ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 

13.1 รายวชิาของหลกัสูตรอ่ืนท่ีน ามาบรรจุในหลกัสูตรน้ี ไม่มี 
13.2 รายวชิาของหลกัสูตรน้ีท่ีหลกัสูตรอ่ืนน าไปใช ้2746804 การวเิคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ ์และ 

2746503* การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   
14.2 หลกัสูตรลกัษณะน้ีมีเปิดสอนอยูแ่ลว้ท่ีมหาวทิยาลยัอ่ืนในประเทศ 

  ไดแ้ก่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยั          
ศรีนครินทรวโิรฒ และมหาวทิยาลยัศิลปากร   
   หลกัสูตรท่ีเสนอปรับปรุงใหม่น้ีมีจุดเด่น ขอ้แตกต่างกบัหลกัสูตรดังกล่าวในประเด็นท่ี
ส าคญั คือ เน้ือหารายวชิาท่ีเปิดสอนมีลกัษณะเป็นสหวทิยาการ เนน้เน้ือหารายวชิาดา้นการศึกษาควบคู่กบั
การศึกษาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

14.3 หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในต่างประเทศท่ีใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสูตรน้ี ไดแ้ก่ 
  หลกัสูตรสาขาวิชาพฒันศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัชั้นน าในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซ่ึงใช้ช่ือแตกต่างไป เช่น Development Education, International Development Education และ
Comparative and International Education โดยน าแนวคิดเก่ียวกบัการจดัรายวิชาในหลกัสูตรและ
แนวทางในการท าวจิยัหรือวทิยานิพนธ์ท่ีเป็นลกัษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) และพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary) 

 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

    ระบบทวภิาค  ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
    ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
    ระบบตรีภาค   ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
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1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

    มีภาคฤดูร้อน 
          ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
ไม่มี 

*1.4  การลงทะเบียนเรียน 
          ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาปกติ     9-22 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 
    ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาท่ี 1: สิงหาคม – พฤศจิกายน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2: ธนัวาคม – มีนาคม 
      ภาคการศึกษาท่ี 3: เมษายน – กรกฎาคม 
 
  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

แบบ 1.1 
1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเท่า ในหลกัสูตรท่ีส านกังานคณะกรรมการ           

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาหรือการพฒันาสังคมไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

2) วิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิตอยู่ในระดบัไม่ต ่ากวา่ระดบัดี และมีผลงานวิจยัท่ีไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาตามหลกัสูตรมหาบณัฑิตท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
พฒันศึกษายอมรับ และ 

             3) มีผลการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด และ 

4) คุณสมบติัอ่ืนๆ ตามประกาศ ซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะประกาศให้ทราบ
เป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธิสมคัรเขา้ศึกษาได้ 

 
 



5 
 

แบบ 2.1 
 1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเท่า ในหลกัสูตรท่ีส านกังานคณะกรรมการ          

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาหรือการพฒันาสังคมไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และ 

2) มีผลการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด และ 

3) คุณสมบติัอ่ืนๆ ตามประกาศ ซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะประกาศให้ทราบ
เป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหมี้สิทธิสมคัรเขา้ศึกษาได้ 

 

  *การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบงัคบัว่าด้วยการรับนักเรียนเขา้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
   หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศ
ใหท้ราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้
  

ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
           
การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย   

เป็นไปตามขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 
 หลกัสูตร   
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
    แบบ 1.1  60 หน่วยกิต 
    แบบ 2.1  60 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 แบบ 1.1 แบบ 2.1  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 60 60 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน - 24 หน่วยกิต 
- รายวชิาพ้ืนฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต) (4) (4) หน่วยกิต 
- รายวชิาบงัคบัร่วม - - หน่วยกิต 
- รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา - 18 หน่วยกิต 
- รายวชิาเลือก - 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 60 36 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ 

  1. นิสิตผูเ้ขา้ศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 จะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 2746503* การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื และรายวชิา 2746602 ทกัษะการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความ โดยรับการประเมินผลเป็น S/U และไม่นบั
หน่วยกิต ส าหรับผูท่ี้เรียนรายวชิาน้ีแลว้ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิตหรือมหาบณัฑิตไม่ตอ้งเรียนซ ้ าอีก ทั้งน้ี
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
  2. นิสิตผูเ้ขา้ศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 จะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิา 2746894 สมัมนาวทิยานิพนธ์ระดบั
ดุษฎีบณัฑิต โดยรับการประเมินผลเป็น S/U ทุกภาคการศึกษา จนกวา่จะส าเร็จการศึกษา 
  3. นิสิตผูเ้ขา้ศึกษาแบบ 2.1 ท่ีไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ตอ้งเลือก
รายวชิากลุ่มครุศาสตร์เพ่ิมอีกไม่นอ้ยกวา่ 4 หน่วยกิต  

 
 
 
รายวชิา 

 

รายวชิาพืน้ฐาน 4 หน่วยกติ (ไม่นับหน่วยกติและประเมินผลเป็น S/U) 
2746503* การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื       2(2-0-6) 

        Education for Sustainable Development  
 2746602 ทกัษะการเขียนวทิยานิพนธ์และบทความ    2(2-0-6) 
   Practice of academic and Research Writing Skills 

 
              รายวชิาบังคับร่วม 
   ไม่มี 
 รายวชิาบังคับเฉพาะสาขา  
  แบบ 1.1 จ านวน 0 หน่วยกติ 
  แบบ 2.1 จ านวน 18 หน่วยกิต    

2746754* ทฤษฎีพฒันศึกษา 2(2-0-6) 
 Theory of Development Education  
2746755* ภูมิปัญญาไทยกบัพฒันศึกษา 2(2-0-6) 
 Thai Wisdom and Development Education  
2746729* วธีิวทิยาและการออกแบบการวจิยัทางพฒันศึกษา 3(3-0-9) 
 Research Methodology and designs in Development Education  
2746781 นโยบายและยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพฒันา   2(2-0-6) 
 Educational Policies and Strategies for Development 

 
 



7 
 

2746782 สหวทิยาการในงานพฒันศึกษา 2(2-0-6) 
 Multidisciplinary Study for Development Education Work  
2746784 พฒันศึกษาตามแนวพระราชด าริ 2 (2-0-6) 
 Development Education According to Royal Initiatives  
2746804 การวเิคราะห์การศึกษาเชิงวพิากษ ์ 2 (2-0-6) 
 Critical Analysis in Education  
2746890 สัมมนาทางพฒันศึกษา 3(3-0-9)    
 Seminar in Development Education  

 
 
 
 

 รายวชิาเลอืก   
  แบบ 2.1  จ านวน 6 หน่วยกติ 

รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ได้แก่ 1) รายวิชาเลือกกลุ่มสังคมศาสตร์ และ 2) 
รายวิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ โดยมีขอ้ก าหนดให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ หรือ
ตามท่ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา เห็นสมควร  
โดยปกตินิสิตจะเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ท่ีจะท าเป็นหลกั ซ่ึงวิทยานิพนธ์ของ
สาขาวชิาพฒันศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ     1) กลุ่มสังคมศาสตร์ และ 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ อยา่งไรก็ตาม 
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิไดอ้ยู่ในกลุ่มท่ีจะท าวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมได ้เพื่อเสริมความรู้ 
ตามความสนใจ ตามความสามารถในการจดัสรรเวลา หรือตามท่ีคณาจารยแ์นะน า  

นอกจากน้ี นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ ทั้ งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

1) รายวชิาเลอืกในกลุ่มสังคมศาสตร์  
2746651 สังคมวทิยาการศึกษา 2(2-0-6) 
 Sociology of Education  
2746652 สังคมวทิยาการศึกษาเพื่อการพฒันา 2(2-0-6) 
 Sociology of Education for Development  
2746740 รัฐศาสตร์การศึกษา    2(2-0-6)  
 Politics of Education  
2746742 การอ่านและการวจิยัทางรัฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6) 
 Readings and Research in Politics of Education  
2746753 การอ่านและการวจิยัทางสังคมวทิยาการศึกษา 2(2-0-6) 
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 Readings and Research in Sociology of Education  
2746762 การอ่านและการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6) 
 Readings and Research in Economics of Education  
2746763 ทุนทางสังคมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2(2-0-6) 
 Social Capital for Sustainable Development  
2746764 เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพฒันา 2(2-0-6) 
 Economics of Education for Development  
2746772 การอ่านและการวจิยัทางมานุษยวทิยาการศึกษา 2(2-0-6) 
 Readings and Research in Anthropology of Education  

หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
เห็นสมควร  

 

2) รายวชิาเลอืกในกลุ่มมนุษยศาสตร์  ไดแ้ก่ 
2746711 ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินกบัการพฒันา 2(2-0-6) 
 Local History and Development  
2746737 มนุษยศาสตร์กบัการศึกษา 2(2-0-6) 
 Humanities and Education  
2746738 คติชนในงานพฒันศึกษา 2(2-0-6) 
 Folk Wisdoms in Development Education Work  
2746739 วฒันธรรมชุมชนกบัการพฒันา 2(2-0-6) 
 Community Culture and Development  

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
เห็นสมควร  

                

เงื่อนไข  ผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ต้องเลือกรายวิชาในกลุ่มครุ
ศาสตร์      เพิม่อกีไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกติ  

      รายวชิาเลอืกในกลุ่มครุศาสตร์ ไดแ้ก่ 
2746624 การศึกษากบัการพฒันาชุมชน 2(2-0-6) 
 Education and Community Development  
2746626 มิติทางกฎหมายและจริยธรรมในงานพฒันศึกษา 2(2-0-6) 
 Legal and Ethical Dimensions in Development Education 
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2746699 หลกัและพื้นฐานการศึกษาไทย 2(2-0-6) 
 Principles and Foundations of Thai Education  
2746701 การศึกษาคน้ควา้อิสระ ก               1(0-0-4) 
 Independent Study A  
2746702 การศึกษาคน้ควา้อิสระ ข             2(0-0-8) 
 Independent Study B  
2746703 การศึกษาคน้ควา้อิสระ ค     3(0-0-12)                                                            
 Independent Study C  
2746722 นโยบายการศึกษากบัการพฒันา 3(3-0-9) 
 Education Policy and Development  
2746723 การออกแบบโครงการพฒันศึกษา 3(3-0-9) 
 Design of Development Education Project  
2746724 การฝึกอบรมเพื่อการพฒันา 3(3-0-9) 
 Development Training  
2746725 การฝึกงานในโครงการพฒันศึกษา 2(1-2-5) 
 Practicum in Development Education Project  
2746727 เร่ืองพิเศษทางพฒันศึกษา 1 1(1-0-3) 
 Special Topics in Development Education I  
2746728 เร่ืองพิเศษทางพฒันศึกษา 2 2(2-0-6) 
 Special Topics in Development Education II 

 
 

2746730 วธีิวทิยาและการออกแบบการวจิยัคดัสรรทางพฒันศึกษา 3(3-0-9) 
 Selected Research Methods and Designs in Development Education  

2746880 สัมมนาการออกแบบการวจิยัทางพฒันศึกษา 3(3-0-9) 
 Seminar in Development Education Research Design 

 
 

             วทิยานิพนธ์ 
  แบบ 1.1 จ านวน 60 หน่วยกิต 

2746829 วทิยานิพนธ์ 60(0-0-240) 
 Dissertation  
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
 Doctoral Dissertation Seminar  
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2748897 การสอบวดัคุณสมบติั S/U 
 Qualifying Examination 

 
 

   

แบบ 2.1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
2746826 วทิยานิพนธ์ 36(0-0-144) 
 Dissertation  
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
 Doctoral Dissertation Seminar  
2748897 การสอบวดัคุณสมบติั S/U 
 Qualifying Examination  

             หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
เห็นสมควร  
  
 

 
แผนการศึกษา 
        แบบ 1.1 

ปีที ่1 ภาคต้น 
  หน่วยกติ 
2746829 วทิยานิพนธ์ 9 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 

รวม 9                                                                       

 
ปีที ่1 ภาคปลาย 

  หน่วยกติ 
2746829 วทิยานิพนธ์ 9 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 

รวม 9 
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ปีที ่2 ภาคต้น 

  หน่วยกติ 
2746829 วทิยานิพนธ์ 9 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
2746897 การสอบวดัคุณสมบติั      S/U 

รวม 9 
 

ปีที ่2 ภาคปลาย 
  หน่วยกติ 
2746829 วทิยานิพนธ์ 9 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 

รวม 
 

9 

 

ปีที ่3 ภาคต้น 
  หน่วยกติ 
2746829 วทิยานิพนธ์ 9 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 

รวม 9 
  

ปีที ่3 ภาคปลาย 
  หน่วยกติ 
2746829 วทิยานิพนธ์ 15 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 

รวม 15 
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แบบ 2.1  

ปีที ่1 ภาคต้น 
  หน่วยกติ 
2746754* ทฤษฎีพฒันศึกษา 2 
2746755* ภูมิปัญญาไทยกบัพฒันศึกษา 2 
2746782 สหวทิยาการในงานพฒันศึกษา                                  2 
2756729*  วธีิวทิยาและการออกแบบการวจิยัทางพฒันศึกษา  3 
2746503* การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื S/U 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 

รวม 9 
 

ปีที่ 1 ภาคปลาย 
  หน่วยกติ 
2746781 นโยบายและยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพฒันา 2 
2746804 การวเิคราะห์การศึกษาเชิงวพิากษ ์                                  2 
……….. รายวชิาเลือก  2 
2746784 พฒันศึกษาตามแนวพระราชด าริ 2 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 

รวม 8 
 
 

ปีที ่2 ภาคต้น 
  หน่วยกติ 
2746890 สัมมนาทางพฒันศึกษา  3 
……….. รายวชิาเลือก 4 
2746826 วทิยานิพนธ์ 6 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 
2746897 การสอบวดัคุณสมบติั      S/U 

รวม 13 
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ปีที ่2 ภาคปลาย 
  หน่วยกติ 
2746826 วทิยานิพนธ์ 12 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต    S/U 

รวม 12 
 

 
ปีที ่3 ภาคต้น 

  หน่วยกติ 
2746826 วทิยานิพนธ์ 9 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต S/U 

รวม 9 
  

ปีที ่3 ภาคปลาย 
  หน่วยกติ 
2746826 วทิยานิพนธ์ 9 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต    S/U 

รวม 9 
 
ค าอธิบายรายวชิา 
.............. * รายวชิาเปิดใหม่ 
2746503*         การศึกษาเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยนื                                                                                    2(2-0-6) 
                          ED SUS DEV 
                          Education for Sustainable Development 

กระแสโลกาภิวฒัน์ การเปล่ียนแปลงของโลกและวกิฤติการพฒันา การด าเนินการดา้นการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืในบริบทโลกและประเทศไทย บทบาทและกระบวนทศัน์ของการศึกษาในการพฒันาประเทศ การจดัการ
ศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา และการผลิตและพฒันาครูเพื่อการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื 

Globalization, global changes, and development crises; sustainable development efforts at local 
and international levels; roles and paradigms of education for national development; educational provisions for 
sustainable development at basic and higher education levels; production and development of teachers for 
sustainable development 
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2746602             ทกัษะการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความ                                                                      S/U 
 PRAC A/R WRIT SK 
 Practice for Academic and Research Writing Skills 

การฝึกทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล ทกัษะการเขียน บทความทางวชิาการ โครงร่างวจิยั และ
วทิยานิพนธ์  

Practice of data accessing skills and academic article; research proposal and thesis writing skills 
2746624 การศึกษากบัการพฒันาชุมชน                   2 (2-0-6) 
 ED COM DEV 
 Education and Community Development 

กระบวนทศัน์และหลกัการการศึกษาเพื่อการพฒันาชุมชน บทบาทของการศึกษาและนกัการ
ศึกษาในกระบวนการพฒันาชุมชน ประสบการณ์ภาคสนามจากการศึกษากรณี ตวัอยา่งโครงการหรืองานปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน  

Perspectives and principles of education for community development; roles of education and 
educators in community development process; field experiences of case studies on education reform projects or 
activities promoting community development.  
2746626 มิติทางกฎหมายและจริยธรรมในงานพฒันศึกษา                   2 (2-0-6) 
                           LEG ETH DEV ED 
 Legal and Ethical Dimensions in Development Education 

การศึกษาเชิงวพิากษเ์ก่ียวกบัประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในการศึกษาและการพฒันา นยั
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการด าเนินโครงการการศึกษาเพื่อการ
พฒันา กรณีศึกษาและหวัขอ้พิจารณาพิเศษเก่ียวกบัประเด็นปัญหาเชิงกฎหมายและจริยธรรมในงานพฒันศึกษา  

Critical analysis of legal and ethical issues in education and development; implications of the 
Constitution, education laws, and related laws on development education projects; case studies and special 
topics concerning legal and ethical issues in development education work.  
2746651 สังคมวทิยาการศึกษา                   2 (2-0-6) 

SOCIOLOGY OF ED 
 Sociology of Education 

การวเิคราะห์การศึกษาในเชิงสังคมวทิยาโดยเนน้ถึงการศึกษากบัการขดัเกลาทางสังคม การศึกษา
กบัการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การศึกษากบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม ความสัมพนัธ์ของการศึกษากบัสถาบนั
สังคมอ่ืน การวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมของการศึกษา รวมทั้งแนวการวิเคราะห์และวจิยัทางสังคมวทิยา
การศึกษา  

 



15 
 

An analysis of education in sociological perspective: education and socialization, education 
and social stratification, education and social change, relationship between education and other social 
institutions, analysis of social structure of education, methods of analyzing and research on sociology of 
education.  
2746652          สังคมวทิยาการศึกษาเพือ่การพฒันา                   2 (2-0-6) 
                         SOC ED DEV 
                         Sociology of Education for Development 

การวเิคราะห์การศึกษาในเชิงสังคมวทิยาโดยเนน้ถึงการศึกษากบัการขดัเกลาทางสังคม และแนว
การวเิคราะห์และวจิยัทางสังคมวทิยาการศึกษากบัการพฒันาประเทศ  

An analysis of education in sociological perspective with an emphasis on education and 
socialization and methods of analyzing and researching on sociology of education for developing country. 
2746699 หลกัและพืน้ฐานการศึกษาไทย                   2 (2-0-6) 

        PRIN FOUND THAI ED 
 Principles and Foundations of Thai Education 

การศึกษาเชิงวเิคราะห์เก่ียวกบัหลกัการศึกษา ภาพรวมและววิฒันาการของระบบการศึกษา 
พื้นฐานการศึกษาทางประวติัศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีมีต่อการศึกษา ปัญหา
และความพยายามในการแกไ้ข และบทเรียนท่ีไดรั้บจากการแกไ้ขปัญหาการศึกษา รวมทั้งแนวโนม้และทางเลือก
ส าหรับการศึกษาในอนาคต โดยเนน้การศึกษาไทย                     

Analytical study of the principles of education; holistic view and evolution of educational 
system; effects of historical philosophical, socio – economic political foundations on education; problems, 
efforts to solve, and lesson learned from solving educational problems; trends and alternatives for future 
development of Thai education.  

2746701 การค้นคว้าอสิระ ก                   1 (0-0-4) 
                            INDIV STUDY 1 
 INDIVIDUAL STUDY 1 

หวัขอ้คดัสรรเก่ียวกบัการศึกษาและพฒันาตามความสนใจของนิสิต ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

Student selection of topics in education and development under the supervision of the assigned 
advisor.  
2746702 การค้นคว้าอสิระ ข                   2 (0-0-8) 
                            INDIV STUDY 2 
 INDIVIDUAL STUDY 2 

หวัขอ้คดัสรรเก่ียวกบัการศึกษาและพฒันาตามความสนใจของนิสิต ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Student selection of topics in education and development under the supervision of the assigned advisor. 
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2746703 การค้นคว้าอสิระ ค                  3 (0-3-9) 
                            INDIV STUDY 3 
 INDIVIDUAL STUDY 3 

หวัขอ้คดัสรรเก่ียวกบัการศึกษาและพฒันาตามความสนใจของนิสิต ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Student selection of topics in education and development under the supervision of the assigned advisor. 

2746711             ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นกบัการพฒันา                  2 (2-0-6) 
                           LOCAL HIS DEV 
                          Local History and Development 

วเิคราะห์แนวคิด เป้าหมาย การศึกษาประวติิศาสตร์ทอ้งถ่ิน บทบาทหนา้ท่ีของประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการพฒันา กรณีศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินกบัการพฒันา  

Study and analysis of local history and culture; roles and duties of calture affecting 
development; discussion of local case studies and development.  
2746722 นโยบายการศึกษากบัการพฒันา                 3 (3-0-9) 

ED POLICY DEV 
 EDUCATIONAL POLICY AND DEVELOPMENT 

การวเิคราะห์การก าหนดนโยบายการศึกษาในระดบัชาติ จงัหวดั และสถาบนัการประยุกตโ์มเดล
ทางสังคมศาสตร์ และนโยบายศาสตร์ในการตรวจสอบและพฒันานโยบายการศึกษา โดยเนน้หนา้ท่ีกลุ่มเก่ียวขอ้ง
และผลท่ีมีต่อการพฒันา  

Analytical study of policy making in education at national, provincial and institutional levels; 
application of and social and policy science model in the examination and development of education policy 
emphasizing the functions, group involved, and development results.  
2746723 การออกแบบโครงการพฒันศึกษา                 3 (3-0-9) 

DESIGN DEV ED PROJ 
 Design of Development Education Project 
หลกัการของโครงการพฒันศึกษา วงจรของการวางแผนและบริหารโครงการ การวางแผน 

ออกแบบโครงการ การเลือกและพิจารณาโครงการ การควบคุมก ากบัและด าเนินงานตามโครงการ และการ
ประเมินผลโครงการ  

Principles of development education project, project planning and management cycle, project 
planning and design, project selection and approval, project control and implementation; and project 
evaluation.  

 
 



17 
 

2746724 การฝึกอบรมเพือ่การพฒันา                                                                                          3 (3-0-9) 
DEV TRAINING 

 Development Training 
การศึกษาความจ าเป็นและความส าคญัของการฝึกอบรมเพื่อการพฒันา ทฤษฎีการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์และการฝึกอบรมเพื่อการพฒันา การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรมเพื่อการพฒันา รวมทั้ง
การออกแบบหลกัสูตรและเทคนิคการฝึกอบรมเพื่อการพฒันา  

 
Need and importance of development training; theories of human resources development and 

development training; planning and management of development training; design and training methodologies.  
2746725 การฝึกงานในโครงการพฒันศึกษา                       2 (1-2-5) 

PRAC DEV ED PROJ 
 Practicum in Development Education Project 

การปฏิบติังานเป็นรายบุคคลในโครงการพฒันศึกษาของหน่วยงานราชการ องคก์รเอกชน หรือ
องคก์รระหวา่งประเทศ ในเร่ืองการวางแผนโครงการ การด าเนินงานโครงการ หรือการประเมินผลโครงการ
ภายใตก้ารดูแลของท่ีปรึกษา  

Individual practice in development education project of public, private, international 
organization; planning, implementing or evaluation of project under supervision of officially assigned adviser.  
2746727 เร่ืองพเิศษทางพฒันศึกษา 1                                                                                         1 (1-0-3) 

SPEC TOP DEV ED I 
 SPECIAL TOPICS IN DEVELOPMENT EDUCATION I 

การวเิคราะห์ขั้นสูงในเร่ืองและประเด็นพิเศษท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษาเพื่อพฒันาประเทศ  
Advanced analytical study of critical topics and issues relating to educational development for 

national development.  
2746728 เร่ืองพเิศษทางพฒันศึกษา 2                     2 (2-0-6) 

SPEC TOP DEV ED II 
 Special Topics in Development Education II 

การวเิคราะห์ขั้นสูงในเร่ืองและประเด็นพิเศษท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการศึกษาเพื่อพฒันาประเทศ   
Advance analytical study of critical topics and issues relating to educational development for national development.  

2746729* วธีิวทิยาและการออกแบบการวจัิยทางพฒันศึกษา                                        3 (3-0-9) 
RES DES/METH DEV ED 
Research Design and Methodology in Development Education 
กระบวนทศัน์การพฒันากบัการออกแบบการวิจยัทางพฒันศึกษา วธีิวทิยาการวจิยั การพฒันา
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เคร่ืองมือวิจยั การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ และการพฒันาขอ้เสนอการวจิยั  
Development paradigms and development education research designs; research methodology; 

development of research instrument; quantitative and qualitative data analysis; development of research 
proposals. 
2746730 วธีิวทิยาและการออกแบบการวจัิยคัดสรรทางพฒันศึกษา                     3 (3-0-9) 

SEL RES METH/DES 
Selected Research Methods and Designs in Development Education 
การศึกษาเจาะลึกในวธีิวทิยาและการออกแบบการวจิยัทางพฒันศึกษาท่ีคดัสรร  
In-depth study of selected research methods and designs in development education.  

2746737 มนุษยศาสตร์กบัการศึกษา                        2 (2-0-6) 
HUMAN ED 
Humanities and Education 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องคค์วามรู้ และวิธีการทางมนุษยศาสตร์ การวิเคราะหความสัมพนัธ์

ระหวา่งการศึกษากบัมนุษยศาสตร์  
Study of body of knowledge, theories, and methods in humanities; analysis of the relationship 

between education and body of knowledge in humanities.  
2746738               คติชนในงานพฒันศึกษา                      2 (2-0-6) 

FOLK WIS DEV ED WK 
Folk Wisdoms in Development Education Work 
การวเิคราะห์ความส าคญั องคค์วามรู้ทางคติชน บทบาทของคติชนท่ีสัมพนัธ์กบังานพฒันา

ศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
Study and analysis of body of knowledge in folk wisdom; roles of folk wisdoms relating to 

development education research; field on folk wisdoms and development education.  
2746739 วฒันธรรมชุมชนกบัการพฒันา                      2 (2-0-6) 

COM CUL DEV 
Community Culture and Development 
การวเิคราะห์วฒันธรรมชุมชน บทบาท หนา้ท่ีของวฒันธรรมชุมชนท่ีส่งผลต่อการพฒันา 

การศึกษากรณีศึกษาการพฒันาบนฐานวฒันธรรมชุมชน  
Study and analysis of community culture: roles and duties of community culture affecting 

development; research focusing on community culture case studies and development.  
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2746740 รัฐศาสตร์การศึกษา                      2 (2-0-6) 
POL ED 
Politics of Education 
การศึกษาวเิคราะห์อิทธิพลและบทบาทของการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง 

สถาบนัทางการเมือง และปรากฏการณ์ต่างๆ ทางการเมือง ท่ีมีต่อการศึกษาในดา้นการก าหนดนโยบายการศึกษา  
Study and analysis of influences over as well as roles of politics, including processes, 

institutions, and phenomena, in education in terms of educational policy making.  
2746742              การอ่านและการวจัิยทางรัฐศาสตร์การศึกษา                      2 (2-0-6) 

READ/RES POL ED 
Readings and Research in Politics of Education 
ตรวจสอบและวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทางรัฐศาสตร์การศึกษา  
Examination and analysis of major politics and research on education.  

2746753 การอ่านและการวจัิยทางสังคมวทิยาการศึกษา                      2 (2-0-6) 
READ/RES SOC ED 
Readings and Research in Sociology of Education 
ตรวจสอบ และวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีส าคญัทางสังคมวทิยาการศึกษา  
Examination and analysis of significant documents and research in sociology of education  

2746754 ทฤษฎพีฒันศึกษา                  2 (2-0-6) 
                           THEORY DEV ED 
 Theory of Development Education 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการศึกษาและการพฒันาประเทศในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
การวเิคราะห์ในลกัษณะสหวทิยาการเก่ียวกบัทางเลือกและแนวคิดต่างๆของการศึกษากบัการพฒันา การวเิคราะห์
นวตักรรมทางการศึกษาท่ีออกแบบเพื่อส่งเสริมการพฒันาประเทศในประเทศต่างๆ กรณีศึกษาบทบาทของ
การศึกษาท่ีมีต่อการพฒันา บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศในการพฒันาการศึกษา  
Concepts and theories relating to education and national development in social, economic, and political sectors; 
interdisciplinary analysis of alternatives and conceptualizations of education and development; analysis of 
educational innovations designed to promote national development in various countries; case studies of 
education and its roles in development; role of international organizations in educational development.  
2746755 ภูมิปัญญาไทยกบัพฒันศึกษา                                                                                    2 (2-0-6) 

THAI WISDOM DEV ED 
 Thai Wisdom and Development Education 

การตรวจสอบแนวความคิด องคค์วามรู้และการปฏิบติัของไทยเก่ียวกบัการศึกษาเพื่อพฒันาคน
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และสังคม การวเิคราะห์ลกัษณะองคค์วามรู้ไทยเก่ียวกบัการศึกษาและการพฒันา รวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึนในเชิงสห
วทิยาการ กรณีศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด และการปฏิบติัแบบไทยท่ีเหมาะสมกบักาลสมยัและระดบัการพฒันา   

Thai concepts, body of knowledge, and practices relation education for human and social development; analysis 
of Thai body of knowledge concerning education, development, and the interdisciplinary aspects of it effect; 
case study on appropriate for the time and level of development. 
2746762 การอ่านและการวจัิยทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา                      2 (2-0-6) 

READ/RES ECON ED 
Readings and Research in Economics of Education 
ตรวจสอบ และวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีส าคญัทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา  
Examination and analysis of significant documents and research in economics of education 

2746763 ทุนทางสังคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื                       2 (2-0-6) 
SOC CAP SUS DEV 
Social Capital for Sustainable Development 
การศึกษาวเิคราะห์ทุนทางสังคมท่ีเป็นปัจจยับวกและปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษาเพื่อ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
Study of social capital in terms of its positive and negative factors affecting the development of 

education for sustainable development.  
2746764 เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพือ่การพฒันา                     2 (2-0-6) 

ECON ED DEV 
Economics of Education for Development 
การวเิคราะห์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา การน าเสนอ

แนวทางการจดัสรรทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการพฒันาประเทศ  
Analysis of thinking in Economics of Education relevant to educational provision; proposals 

of guidelines for resource distribution and education investment in accordance with national development.  
2746772 การอ่านและการวจัิยทางมานุษยวทิยาการศึกษา                       2 (2-0-6) 

READ RES ANTHR ED 
Readings and Research in Anthropology of Education 
ตรวจสอบและวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีส าคญัทางมานุษยวทิยาการศึกษา  
Examination and analysis of significant document and research in anthropology of education.  
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2746781 นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่การพฒันา                        2 (2-0-6) 
EDU PO/STRA DEV 
Educational Policies and Strategies for Development 
การวเิคราะห์แนวทางการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์การศึกษา เพื่อการพฒันาในประเทศคดั

สรร การน าหลกัการทางนโยบายมาใชใ้นการตรวจสอบและพฒันานโยบายการศึกษา โดยเนน้ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
นโยบายและยทุธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพฒันา รวมถึงการประเมินผลของการจดัการศึกษาตามนโยบาย  

Analysis of policies and strategies for development in selected countries; application of policy 
science in examining and developing policies with an emphasis on factors affecting policies and strategies for 
development as well as evaluation of education provision according to the policies.  
2746782 สหวทิยาการในงานพฒันศึกษา                       2 (2-0-6) 

MULTI STUD DEV ED 
Multidisciplinary Study for Development Education Work 
การบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาในมิติต่างๆ มาใชใ้นงานพฒันศึกษา การอภิปรายและถอด

บทเรียนกรณีศึกษาทางพฒันศึกษาในเชิงสหวทิยาการ  
Integration of education sciences of various aspects for development education work; 

discussion and integrative application of development education case studies.  
2746784 พฒันศึกษาตามแนวพระราชด าริ                       2 (2-0-6) 

DEV ED ROYAL INI 
Development of Education According to Royal Initiatives 
แนวพระราชด าริดา้นการศึกษาและการพฒันา หลกัการทรงงานดา้นการพฒันาใน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและพระราชวงศ ์โครงการการพฒันาตามแนวพระราชด าริท่ีมุ่งแกปั้ญหาและพฒันา
ความเป็นอยูข่องประชาชน การศึกษาเชิงลึกในโครงการตามแนวพระราชด าริ และการศึกษาเชิงวเิคราะห์แนว
พระราชด าริในการพฒันาในกระบวนทศัน์พฒันศึกษา  

Royal initiatives in education and development; working principles in development of His 
Majesty the King's and members of the royal family; royal initiative development projects aiming at solving 
people's problems and developing their living; in depth studies of royal initiative projects and analytical studies 
of royal initiative development in the development of education paradigms.  
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2746804 การวเิคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์                     2 (2-0-6) 
CRI ANA ED 
Critical Analysis in Education 
รูปแบบการคิดวเิคราะห์เชิงวิพากษ ์การคิดแบบนกัสังเคราะห์ หรือวภิาษวธีิ ประเด็นวกิฤตดา้น

การศึกษาและการพฒันาท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก การวเิคราะห์เชิงวพิากษป์ระเด็นวกิฤตดา้นการศึกษาและการพฒันา การ
เสนอทางเลือกใหม่ในการจดัการศึกษาและการพฒันาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

Patterns of critical thinking; synthesist thinking or dialectics; critical issues in education and 
development around the world; critical analysis of critical issues in education and development; proposed new 
alternatives in educational provision and development for sustainable development.  
2746826 วทิยานิพนธ์                                                                                                     36 (0-0-144) 

DISSERTATION 
Dissertation 
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ท่ีสนใจทางดา้นพฒันศึกษา การด าเนินการวจิยั 

การเขียนรายงานการวิจยัและการเผยแพร่งานวจิยั ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
Research and literature review on the topic of interest in development education; conducting 

research; research report writing; and research publications under the supervision of the thesis advisor.  
2746829* วทิยานิพนธ์                                                                                                       60 (0-0-240) 

DISSERTATION 
Dissertation 
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ท่ีสนใจทางดา้นพฒันาศึกษา การด าเนินการ

วจิยั การเขียนรายงานการวิจยัและการเผยแพร่งานวิจยั ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
Research and literature review on the topic of interest in development; conducting research; 

research report writing; and research publications under the supervision of the thesis advisor.  
2746880                 สัมมนาการออกแบบการวจัิยทางพฒันศึกษา                                                      3 (3-0-9) 

SEM DEV ED RES DES 
SEMINAR IN DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH DESIGN 
การตรวจสอบและอภิปรายกลยทุธ์การวจิยัทางพฒันศึกษา โดยเนน้การแสวงหาวธีิวทิยาการวจิยั

ท่ีเหมาะสม และการประยกุตเ์ทคนิคการวิจยั  
Research strategy aims at the search for an appropriate research methodology and the 

application of Research technique. 
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2746890 สัมมนาทางพฒันศึกษา                           3 (3-0-9) 
SEMINAR DEV ED 
Seminar in Development Education 
การตรวจสอบและอภิปรายนโยบายและกลยทุธ์การน าการศึกษาเป็นกลไกเพื่อพฒันาสังคมใน

ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ โดยเนน้การแสวงหากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศก าลงัพฒันา 
และการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความเป็นผูน้ า และมนุษย
สัมพนัธ์  

Strategy using education as mechanism to social development at local, national, and 
international levels focusing on the search for an appropriate strategy for developing countries; development of 
creative thinking, professional ethics, achievement motivation, leadership and human relation  

 
2746894 สัมมนาวทิยานิพนธ์ระดับดุษฎบีัณฑิต                       0 (0-0-0) 

DOC DISSERT SEM 
Doctoral Dissertation Seminar 
การสัมมนาท่ีเก่ียวกบัประเด็นปัญหาวิจยั แนวโนม้งานวจิยัในศาสตร์พฒันศึกษา วธีิวทิยาการวจิยั

และกระบวนการในการพฒันาหวัขอ้วทิยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต  
Seminar on research issues; research trends in development education; researh methodology; 

and process for developing dissertation.  
2746897 การสอบวดัคุณสมบัติ                      0 (0-0-0) 

QUALIFYING EXAM 
QUALIFYING EXAMINATION 
แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัศาสตร์ในสาขาวิชาพฒันศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
Fundamental concepts, theories and principles in development education and related researches.  

 

 
 


