
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพฒันศึกษา 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

  
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ภาควชิานโยบาย การจดัการและความเป็นผูน้ าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  รหสัหลกัสูตร: 25430011102001 

(ภาษาไทย) หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันศึกษา  
 (ภาษาองักฤษ) Master of Education Program in Development 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: DEVELOPMENT EDUCATION 
*3. ลกัษณะและประเภทของหลักสูตร 

 3.1 ลกัษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลกัสูตรระดับปริญญาตรี) 
 - 

 3.2 ประเภทของหลกัสูตร 
  เชิงการจดัการ   หลกัสูตรปกติ หลกัสูตรนานาชาติ หลกัสูตรภาษาองักฤษ  
  เชิงการจดัเก็บเงิน   หลกัสูตรปกติ หลกัสูตรพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ  ปริญญาตรี  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
 5.2   ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดับปริญญาตรี) 
         หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 
   หลกัสูตรทางวชิาการ 
   หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวชิาการ 
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         หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพหรือปฏิบติัการ 
   หลกัสูตรทางวชิาชีพหรือปฏิบติัการ 
   หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวชิาชีพหรือปฏิบติัการ 
 
 5.3 ภาษาทีใ่ช้         ภาษาไทย             ภาษาองักฤษ         
 5.4 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย  นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่ 
    เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
        เป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

     สถาบนัการศึกษาในประเทศไดแ้ก่  
   ร่วมมือในลกัษณะ  

 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
องคก์รระหวา่งประเทศไดแ้ก่  
ร่วมมือในลกัษณะ  

 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......... 
    ปรับปรุงจากหลกัสูตร ช่ือครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันศึกษา 
    ปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย เม่ือปีการศึกษา 2558 

6.2 การพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 
6.2.1   ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวชิาการของมหาวทิยาลยั 

                    ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 วนัท่ี 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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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.  
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปี พ.ศ. 2561 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 นกัพฒันศึกษา นกัการศึกษา นกัวจิยั นกัวเิคราะห์แผนและนโยบายการศึกษา และผูบ้ริหาร 
 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 

13.1 รายวชิาของหลกัสูตรอ่ืนท่ีน ามาบรรจุในหลกัสูตรน้ี ไม่มี 
13.2 รายวชิาของหลกัสูตรน้ีท่ีหลกัสูตรอ่ืนน าไปใช ้2746503 การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 

*14. หลกัสูตรทีน่ ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 
14.1 หลกัสูตรท่ีเสนอมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนอยูแ่ลว้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
          ไม่มี 
14.2 หลกัสูตรลกัษณะน้ีมีเปิดสอนอยูแ่ลว้ท่ีมหาวทิยาลยัอ่ืนในประเทศ 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหาวิทยาลยั

บูรพา หลกัสูตรท่ีเสนอปรับปรุงน้ีมีจุดเด่น  
ข้อแตกต่างกับหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นท่ีส าคัญ คือ เน้ือหารายวิชาท่ีเปิดสอนมีลักษณะ 

เป็นสหวทิยาการ เนน้เน้ือหารายวชิาดา้นการศึกษาควบคู่กบัการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
14.3 หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัในต่างประเทศท่ีใชป้ระกอบการพฒันาหลกัสูตรน้ีไดแ้ก่ 
หลักสูตรสาขาวิชาพฒันศึกษาและพื้นฐานการศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยมีการใชช่ื้อต่างกนั อาทิ Development Education, International Development Education, 
Comparative and International Education และ Cross Cultural Education น าโครงสร้างรายวิชาของต่างประเทศ 
มาปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยั 
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ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  และคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 
 มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อน าการศึกษาและการเรียนรู้ไป

ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการพฒันา  
1.2 ความส าคญัของหลกัสูตร 

 เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การศึกษาเพื่อการพฒันาแบบบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบับริบท การเปล่ียนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก เน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ 
อยา่งคุม้ค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม โดยใชส้หวทิยาการเป็นหลกั 

1.3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรเดิม 
 1. เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นพฒันศึกษาท่ีมีคุณสมบติัเป็นนกัคิด นกัวจิยั นกัพฒันา และ 

นกัวชิาการทางการศึกษา  
2. เพื่อพฒันาองค์ความรู้ใหม่ทางพฒันศึกษา ผลิตงานวิจยั และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการศึกษา 

เพื่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
 

              วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรปรับปรุง 
 1. เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นพฒันศึกษาท่ีมีคุณสมบติัเป็นนกัคิด นกัวจิยั นกัพฒันา และ

นกัวชิาการทางการศึกษา  
  2.เพื่อการใชแ้ละการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ทางพฒันศึกษา ผลิตงานวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศอยา่ง

ย ัง่ยนื 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
             ระบบทวภิาค ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบทวภิาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 
   ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีภาคฤดูร้อน 
             ไม่มีภาคฤดูร้อน 
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 

- 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 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

แผน ก แบบ ก1 
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต  เกียรตินิยมอนัดับ 1 หรือเทียบเท่าในหลักสูตร 

ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวทิยฐานะ และ 

(2) มีประสบการณ์การท าวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ผลงานดงักล่าว
จะตอ้งมีคุณภาพระดบัดีมาก โดยมีหนงัสือรับรองจากนกัวิจยัระดบัชาติ ในสาขานั้นๆ อยา่งนอ้ย 1 คน และ
ไดรั้บการเผยแพร่ในท่ีประชุมระดบัชาติมาแลว้ และ 

(3) มีผลการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด และ 

(4) คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศ ซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้มี
สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้

            แผน ก แบบ ก2 

(1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตสาขาใดสาขาหน่ึง โดย 

ก) ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมในระดบัปริญญาบณัฑิต ไม่ต ่ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 แตม้ หรือ 

ข) มีประสบการณ์การท างานในดา้นการศึกษาและ/หรือการพฒันา เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
หลงัส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต และ 

                 (2) มีผลการทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด และ 



6 
 

  (3) คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศ ซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศึกษา พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้มี
สิทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้

*การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เป็นไปตามขอ้บงัคบัว่าด้วยการรับนักเรียนเขา้ศึกษาในจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
             หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมคัรเขา้ศึกษาซ่ึงบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศ
ใหท้ราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 
นิสิตมีปัญหาในการเรียนจากการขาดพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาเพื่อการพฒันา โดยเฉพาะนิสิต

ท่ีมาจากต่างศาสตร์ สาขาและคณะ นอกจากนั้น ยงัขาดทกัษะภาษาองักฤษและการวจิยั 
2.4 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

  การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ได้แก่ รายวิชา 2746503 การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน รายวิชา 
2746625 วิธีการวิจยัทางพฒันศึกษา รายวิชา 2746602 ทกัษะการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความ รายวิชา 
2746601 ภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา 2 รวมทั้ง การจดักิจกรรมสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดั
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ การใช้ระบบพี่เล้ียง การส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางสหวิทยาการ โดยการให้นิสิต 
ฟังบรรยายจากผูท้รงคุณวฒิุทั้งไทยและต่างประเทศ 
2.7 ระบบการศึกษา 
                แบบชั้นเรียน 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวชิาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวา่ดว้ยการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
แผน ก 
แบบ ก11 

แผน ก 
แบบ ก 2 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 36 36 หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกิตรายวชิาเรียน - 24 หน่วยกิต 
-รายวชิาพื้นฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต)2 - (4) หน่วยกิต 
-รายวชิาบงัคบัร่วม - - หน่วยกิต 
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-รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา - 15 หน่วยกิต 
-รายวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ 36 12 หน่วยกิต 
หมายเหตุ 

 1ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งมีวฒิุปริญญาตรีทางดา้นการศึกษาและมีประสบการณ์ในการท าวิจยั 
 2นิสิตท่ีเรียนในแผน ก แบบ ก2 จะตอ้งเรียนรายวิชา 2 รายวิชา ไดแ้ก่ 2746699 หลกัและ

พื้นฐานการศึกษาไทย และ 2746602 ทักษะการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความ  โดยไม่นับหน่วยกิต 
ในหลกัสูตร และประเมินผลเป็น S/U  

3.1.3 รายวชิา 
รายวชิาพืน้ฐาน     4   หน่วยกติ   (ไม่นบัหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U) 
2746699 หลกัและพื้นฐานการศึกษาไทย                                                                                       2(2-0-6) 

Principles and Foundations of Thai Education  
2746602    ทกัษะการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความ       2(2-0-6) 
      Practice of academic and Research Writing Skills 

รายวชิาบังคับเฉพาะสาขา 15  หน่วยกติ 

  2746503*    การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                   2 (2-0-6)  
                      Education for Sustainable Development 

2746621 หลกัและพื้นฐานการศึกษากบัการพฒันา 2 (2-0-6) 
 Principles and Foundations of Education and Development 
2746622 การวเิคราะห์นโยบายทางพฒันศึกษา 2 (2-0-6) 
 Development Education Policy Analysis  
2746623 สัมมนาการวจิยัทางการศึกษากบัการพฒันา 2 (2-0-6) 
 Research Seminar in Education and Development  
2746624 การศึกษากบัการพฒันาชุมชน 

Education and Community Development 
2 (2-0-6) 

2746631* วธีิวจิยัทางพฒันศึกษา 
Development Education Research Methods 

3 (3-0-9) 



8 
 

 
 
2746685 

 
 
การศึกษาเพื่อการพฒันาเปรียบเทียบ 
Comparative Development Education 
………………… 
*รายวชิาเปิดใหม่ 
 
 
 
 

 
 

2 (2-0-6) 

รายวชิาเลอืก     9  หน่วยกติ 
กลุ่ม ก รายวชิาพฒันศึกษา (Development Education) 

เป็นรายวชิาท่ีเสริมความรู้และประสบการณ์ดา้นการศึกษากบัการพฒันา 
 2746502      หลกัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                                                                              3 (3-0-9) 

        Education for Sustainable Development 

กลุ่ม ข รายวชิาพืน้ฐานการศึกษา (Foundations Education) 

 เป็นรายวชิาท่ีมุ่งสร้างความรู้ความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัพื้นฐานดา้นต่างๆ ซ่ึงจะ
ช่วยสร้างปริทศัน์เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary perspectives) ส าหรับการวิเคราะห์ ให้นิสิตเลือก
รายวชิาในกลุ่มน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1 รายวชิา 

2746610 พื้นฐานการศึกษาทางประวติัศาสตร์ 2 (2-0-6) 

 Historical Foundations of Education  

2746630 พื้นฐานการศึกษาทางปรัชญา 2 (2-0-6) 
 Philosophical Foundations of Education  
2746635 พื้นฐานมนุษยศาสตร์กบัการศึกษา 2 (2-0-6) 
 Foundations of Humanities and Education  

2746656 พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและวฒันธรรม   2 (2-0-6) 
 Social and Cultural Foundations of Education  
2746690 พื้นฐานการศึกษาทางเศรษฐกิจและการเมือง   2 (2-0-6) 
 Economic and Political Foundations of Education  
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กลุ่ม ค การศึกษาค้นคว้าอสิระ (Independent Study) 

เป็นรายวชิาเสริมความรู้ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนโดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

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 
 
 

กลุ่ม ง รายวชิาสังคมศาสตร์- มนุษยศาสตร์ (Social Sciences – Humanities) 

 เป็นรายวิชาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดรู้้ลึกเฉพาะทางในสาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา นิสิตสามารถเลือกรายวิชานอกคณะ และ /หรือ รายวิชาพื้นฐานการศึกษาด้านต่างๆ  
ตามความสนใจในกลุ่มวิชา ดังต่อไปน้ี และ /หรือรายวิชาอ่ืนๆในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอน 
ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน ไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต  

 ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา                 
พฒันศึกษา 

 

กลุ่มวชิาเลอืกที ่1 : สังคมวทิยา 

2746651 สังคมวทิยาการศึกษา           2 (2-0-6)  

 Sociology of Education  

2746652 สังคมวทิยาการศึกษาเพื่อการพฒันา  

Sociology of Education For Development 

          2 (2-0-6) 

2746752 แนวคิดทางการศึกษาของนกัสังคมวทิยาคนส าคญั           2 (2-0-6) 
 The Educational Concepts of Major Sociologists  
 
2746753 

 
การอ่านและการวจิยัทางสังคมวทิยาการศึกษา 
Readings and Research in Sociology of Education 

              
             2 (2-0-6) 
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                         นอกจากน้ีนิสิตอาจเลือกเรียนรายวชิาจากสาขาวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษาใน
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนได ้ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

กลุ่มวชิาเลอืกที ่2 : มานุษยวิทยา 
2746670 มานุษยวทิยาการศึกษา  2 (2-0-6) 
 Anthropology of Education  
2746671  การวจิยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณาในงานพฒันศึกษา  2 (2-0-6) 
 Ethnographic Research in Development Education  
2746771  เร่ืองคดัเฉพาะทางมานุษยวทิยาการศึกษา  2 (2-0-6) 
 Selected Topics in Anthropology of Education  
2746772 การอ่านและการวจิยัทางมานุษยวทิยาการศึกษา  2 (2-0-6) 
 Readings and Research in Anthropology of Education 

                         นอกจากน้ีนิสิตอาจเลือกเรียนรายวชิาจากสาขาวชิาอ่ืนๆท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษาใน
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนได ้ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

กลุ่มวชิาเลอืกที ่3 : เศรษฐศาสตร์ 

2746662 เศรษฐกิจกบัการศึกษา  2 (2-0-6) 
 Economics and Education  
2746761  เร่ืองคดัเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา 2 (2-0-6) 
 Selected Topics in Economics of Education  
2746762  การอ่านและการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา 2 (2-0-6) 
 Readings and Research in Economics of Education 

                         นอกจากน้ีนิสิตอาจเลือกเรียนรายวชิาจากสาขาวชิาอ่ืนๆท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนได ้ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

                                             กลุ่มวชิาเลอืกที ่4: รัฐศาสตร์ 

2746661 กฎหมายกบัการศึกษา 2 (2-0-6) 
 Laws and Education  
2746663 การเมืองกบัการศึกษา  2 (2-0-6) 
 Politics and Education  
2746741 เร่ืองคดัเฉพาะทางรัฐศาสตร์การศึกษา  2 (2-0-6) 
 Selected Topics in Politics of Education  
2746742  การอ่านและการวจิยัทางรัฐศาสตร์การศึกษา  2 (2-0-6) 
 Readings and Research in Politics of Education  
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                          นอกจากน้ีนิสิตอาจเลือกเรียนรายวชิาจากสาขาวชิาอ่ืนๆท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษาใน
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนได ้ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

กลุ่มวชิาเลอืกที ่5: มนุษยศาสตร์ 

2746611 ประวติัการศึกษาไทย  2 (2-0-6) 
 History of Thai Education  
2746612 ประวติัการศึกษาตะวนัออก 2 (2-0-6) 
 History of Eastern Education  
2746613 ประวติัการศึกษาตะวนัตก 2 (2-0-6) 
 History of Western Education  
2746633 ปรัชญาการศึกษาร่วมสมยั  2 (2-0-6) 
 Contemporary Philosophy of Education  

2746615* ประวติัการศึกษาตะวนัออกและตะวนัตก 
History of Eastern and Western education 

            2 (2-0-6) 

2746616* เร่ืองคดัเฉพาะทางมนุษยศาสตร์กบัการศึกษา 
Selected Topics in Humanities and Education 
 

            2 (2-0-6) 

2746617* 
 

การอ่านและการวจิยัทางมนุษยศาสตร์ 
Readings and Research in Humanities                                                                                                                     

              2 (2-0-6) 
 

 
 
*รายวชิาเปิดใหม ่
นอกจากน้ีนิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาจากสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเปิดสอนในระดบับณัฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั หรือมหาวทิยาลยัอ่ืนได ้ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 

วทิยานิพนธ์  

แผน ก แบบ ก 1   
2746816 วทิยานิพนธ์  

Thesis 
36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2   
2746811 วทิยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
 Thesis 
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                3.1.4 แผนการศึกษา  
แผน ก แบบ ก 1   

ปีที ่1 ภาคต้น   

  หน่วยกติ 
 2746816            วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 รวม  9 หน่วยกติ 

ปีที ่1 ภาคปลาย   

  หน่วยกติ 

2746816  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 รวม   9 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

   

ปีที ่2 ภาคต้น   

  หน่วยกติ 
2746816  วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
 รวม 

   9 หน่วยกติ 

9 หน่วยกติ 

ปีที ่2 ภาคปลาย   

  หน่วยกติ 

2746816 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 รวม   9 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 2 
ปีที ่1 ภาคต้น 

  

  หน่วยกติ 

2746503    การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                                                                                               S/U 

2746621  หลกัและพื้นฐานการศึกษากบัการพฒันา                                                                                2 หน่วยกิต 

2746622   การวเิคราะห์นโยบายทางพฒันศึกษา                                                                                      2 หน่วยกิต 

2746624   การศึกษากบัการพฒันาชุมชน                                                                                                 2 หน่วยกิต 

2756631   วธีิวจิยัทางพฒันศึกษา                                                                                                             3 หน่วยกิต 

 รวม   9 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 
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ปีที ่1 ภาคปลาย   

  หน่วยกติ 

2746685  การศึกษาเพื่อการพฒันาเปรียบเทียบ                                                                                     2 หน่วยกิต 

2745699  หลกัและพื้นฐานการศึกษาไทย                                                                                             2 หน่วยกิต 
.............   รายวชิาเลือก                                                                                                                          9 หน่วยกิต 
 รวม   9 หน่วยกติ 13 หน่วยกติ 

ปีที ่2 ภาคต้น   

  หน่วยกติ 

2746623  สัมมนาการวจิยัทางการศึกษากบัการพฒันา                                                                          2 หน่วยกิต 

2746811  วทิยานิพนธ์                                                                                                                           7 หน่วยกิต 
 รวม   9 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

   

ปีที ่2 ภาคปลาย   

  หน่วยกติ 

2746811  วทิยานิพนธ์                                                                                                                            5 หน่วยกิต 
 รวม 5 หน่วยกติ 
   
  
ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ก) 
.............. * รายวชิาเปิดใหม่ 
2746502          หลกัการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื                                                                                               3(3-0-9) 
                         PRIN ED SUS DEV 
                          Principles of Education for Sustainable Development 

หลกัและพ้ืนฐานการศึกษาทางปรัชญา ประวติัศาสตร์ ศาสนา สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง หลกัการ
วชิาชีพครู สภาพงานครู คุณลกัษณะวชิาชีพครู มาตรฐานวชิาชีพครู ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและ
วชิาชีพครู การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา วกิฤตการพฒันา การจดัการศึกษาและวชิาชีพครูท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก 
ความจ าเป็นของการเปล่ียนกระบวนทศัน์การพฒันา การจดัการศึกษาและวชิาชีพครูเพื่อการเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งประเทศ ความเป็นพลเมืองโลกและสงัคมสร้างสรรคแ์ละการพฒันาท่ีย ัง่ยนื กลยทุธ์การจดัการศึกษาและการพฒันา
วชิาชีพครูเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เพ่ือการประยกุตใ์ชพ้ฒันาสถานศึกษา และการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตส านึก
สาธารณะ เสียสละใหส้งัคม ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

Principles and foundations of education in philosophical, historical, religions, social, 
cultural, economic and political aspects; principles of teaching profession; characteristics of teacher tasks; 
characteristics of teaching profession; teacher professional standards; laws and regulations related to 
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education and teaching profession; educational management and quality assurance in education; crises in 
development; educational provision and teaching profession around the world; needs for paradigm shift in 
educational provision and teaching profession for enhancing international understanding, global 
citizenship, and creative society, and including sustainable development; educational provision and 
teaching profession development strategies for sustainable development.  
  
2746503*         การศึกษาเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยนื                                                                            2(2-0-6) 
 
                          ED SUS DEV 
                          Education for Sustainable Development 

กระแสโลกาภิวฒัน์ การเปล่ียนแปลงของโลกและวกิฤติการพฒันา การด าเนินการดา้นการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืในบริบทโลกและประเทศไทย บทบาทและกระบวนทศัน์ของการศึกษาในการพฒันาประเทศ 
การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา และการผลิตและพฒันา
ครูเพื่อการพฒันาท่ีย ั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 

 
2746602            ทกัษะการเขียนวทิยานิพนธ์และบทความ                                                                      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 
2746610  พืน้ฐานการศึกษาทางประวตัิศาสตร์                                                  2 (2-0-6) 

HIST FOUND OF ED 
HISTORICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION  
ววิฒันาการของการศึกษาและแนวความคิดทางการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเนน้

อิทธิพลต่าง ๆ ทางสังคม การเมือง และประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษา  
Evolution of education in Thailand and educational thoughts from past to present with an 

emphasis on social, political, and historical influences on education 
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2746611  ประวตัิศาสตร์การศึกษาไทย                                                   2 (2-0-6)  
                           HIST TH ED 
                           HISTORY OF THAI EDUCATION 

ววิฒันาการทางการศึกษาในประเทศไทย ระบบการศึกษา นโยบาย การจดัการศึกษา 
รูปแบบโรงเรียน และหลกัสูตรซ่ึงสัมพนัธ์กบัชีวติในสังคม แนวคิดทางการศึกษาและสถาบนัต่างๆท่ีมีอิทธ
พลต่อการศึกษา ไทย       

History of Thai Education Evolution of education in Thailand; system, policies, 
management, school model, and curriculum related to social trend, educational concepts, and various 
organizations influencing Thai education.  
2746612  ประวตัิการศึกษาตะวนัออก                                                   2 (2-0-6)  

HIST EASTERN ED 
HISTORY OF EASTERN EDUCATION  
ววิฒันาการของทฤษฎีการจดัและการด าเนินงานของการศึกษาตะวนัตก โดยใหส้ัมพนัธ์

กบัสถาบนัต่างๆ ในสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมทั้งปัญหาของการศึกษา  
Evaluation of educational theory and practices in the East related to various social 

institutions influencing education and educational problems.  
 
 
 

2746613  ประวตัิการศึกษาตะวนัตก                                      2 (2-0-6)  
HIST WESTERN ED  
HISTORY OF WESTERN EDUCATION  
ววิฒันาการของทฤษฎี การจดัการและการด าเนินงานของการศึกษาตะวนัตก โดยให้

สัมพนัธ์กบัสถาบนั ต่างๆ ในสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมทั้งปัญหาของการศึกษา  
Evolution of educational theory and practices in the West related to various social 

institutions influencing education and educational problems.  
2746615*             ประวตัิการศึกษาตะวนัตกและตะวนัออก                                                              2 (2-0-6) 
                             HIST WEST & EAST ED 
                             HISTORY OF EASTERN AND WESTERN EDUCATION 
                             ววิฒันาการของทฤษฎี การจดัการและการด าเนินงานของการศึกษาตะวนัตกและ
ตะวนัออก โดยใหส้ัมพนัธ์กบัสถาบนัต่างๆในสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมทั้งปัญหาของการศึกษา 
                            Evaluation of educational theory and practices in the west and east related to various 
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social institutions influencing education and educational problems. 
2746616*              เร่ืองคัดเฉพาะทางมนุษยศาสตร์กบัการศึกษา                                                       2 (2-0-6) 
                              SEL TOP HUMAN ED 
                              SELECTED TOPICS IN HUMANITIES OF EDUCATION 
                              การเลือกประเด็นส าคญัทางมนุษยศาสตร์การศึกษา และการวิเคราะห์เชิงลึก 
                              Analysis in-depth of important issues on humanities of education. 
2746617 *            การอ่านและการวจัิยทางมนุษยศาสตร์                                                                  2 (2-0-6) 
                             READ/RES HUMAN ED 
                             READING AND RESEARCH IN HUMANITIES OF EDUCATION 
                             ตรวจสอบและวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยศาสตร์ 
                             Examination and analysis of significant documents and research in economics of 
education. 
2746621   หลกัและพืน้ฐานการศึกษากับการพฒันา                                     2 (2-0-6)  

 PRIN FOUND ED DEV 
PRINCIPLES AND FOUNDATIONS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสหวิทยาการระหว่างการศึกษากับกระบวนการพัฒนาและ

กระบวนการ สร้างความทนัสมยั การวิเคราะห์บทบาทของการศึกษาในการพฒันาประเทศและชุมชน และผลของ
การ พฒันาในดา้นสังคม วฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การอภิปรายกรณีศึกษาเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม ทาง
การศึกษาเพ่ือการพฒันา    

Interdisciplinary approaches to explore the relationships between education and the 
development and modernization process; analysis of the role of education in national and community 
development and outcomes in social, cultural, political and economic sectors: discussion on selected 
national and international case studies of educational innovations designed to promote development.  
2746622  การวเิคราะห์นโยบายทางพัฒนศึกษา                                   2 (2-0-6) 

DEV ED POL ANAL  
 DEVELOPMENT EDUCATION POLICY ANALYSIS  
แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนและก าหนดนโยบายทางการศึกษาใน

บริบทของการพฒันา ทฤษฎีเชิงระบบและแบบจ าลองการวางแผนท่ีทนัสมยั เทคนิคการวเิคราะห์นโยบายท่ี
ส าคญั การอภิปรายเก่ียวกบัธรรมชาติและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์และการก าหนดนโยบาย
การศึกษาและ การพฒันาในมิติต่างๆเชิงสหวทิยาการ กรณีศึกษากระบวนการวเิคราะห์และการก าหนด
นโยบายของ หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิเชิงนโยบาย  

Concepts, theory, and approaches to the planning and formulation of educational policy 
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in developmental context; systems theory and current planning models, with emphases on some policy 
analysis techniques such as survey study, cost-benefit analysis, case study analysis, etc.; discussion on the 
nature of policy and factors involved in the analysis and formulation of education and development 
policies, using interdisciplinary approach; case studies of policy analysis and formulation process of 
selected agencies including the monitoring and evaluation of policy implementation.  
2746623   สัมมนาการวจัิยทางการศึกษากบัการพฒันา         2 (2-0-6)  

RES SEM ED DEV  
RESEARCH SEMINAR IN EDUCATION AND DEVELOPMENT 
การแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและประสบการณ์วิจัยทางพัฒนศึกษาจากการน าเสนอ

โครงการวจิยัหรือผลงาน วจิยัท่ีเก่ียวกบัการใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาหรือแกปั้ญหาของสังคม
ในมิติต่างๆ การเขียน โครงร่างงานวจิยัและการน าเสนอโครงการวจิยัเป็นรายบุคคล  

Discussion and exchange of ideas and experiences from research proposals or research 
findings on education as development tools in various social aspects; individual research proposal writing 
and presentation in the field of development education  
2746624 การศึกษากบัการพฒันาชุมชน                2 (2-0-6) 
 ED COM DEV 

EDUCATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT 
กระบวนทศัน์และหลกัการการศึกษาเพื่อการพฒันาชุมชน บทบาทของการศึกษาและ

นกัการศึกษาในกระบวนการพฒันาชุมชน ประสบการณ์ภาคสนามจากการศึกษากรณี ตวัอยา่งโครงการหรือ
งานปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน  

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  

การศึกษาเชิงวพิากษเ์ก่ียวกบัประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในการศึกษาและการ
พฒันา นยัของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อการด าเนินโครงการ
การศึกษาเพื่อการพฒันา กรณีศึกษาและหวัขอ้พิจารณาพิเศษเก่ียวกบัประเด็นปัญหาเชิงกฎหมายและ
จริยธรรมในงานพฒันศึกษา  

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 
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special topics concerning legal and ethical issues in development education work.  
2746630  พืน้ฐานการศึกษาทางปรัชญา                                              2 (2-0-6)  

PHILOS FOUND ED  
PRILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION 
วเิคราะห์แนวคิดและค าถามต่าง ๆ ของปรัชญาแต่ละลทัธิ โดยเฉพาะในส่วนท่ีสัมพนัธ์กบั

การศึกษาในดา้นจุดมุ่งหมาย หลกัสูตร วธีิสอนและคุณค่าของการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งปรัชญา
การศึกษากบัการศึกษา การส ารวจ วิเคราะห์ วพิากษ ์วจิารณ์ปรัชญาการศึกษาลทัธิต่างๆ ในฐานะท่ีเป็น
พื้นฐานของการศึกษาเพื่อพฒันาประเทศใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีพึงประสงค ์ 

Analysis of the thoughts and questions of each school related to education: aims, 
curriculum, methods and values of education: relationship between philosophy and education; surveys, 
analyses, and criticisms of various schools for developing the country toward desirable directions.  
2746631*   วธีิวจัิยทางพฒันศึกษา                                                                   3 (3-0-9) 

DEV ED RES METH 
DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH METHODOLOGY  
การพฒันาประเทศกบับทบาทของการวิจยั กระบวนทศัน์และวธีิวทิยาการวจิยั ประเภทของ

การวจิยั กระบวนการวจิยั และการเขียนรายงานการวจิยัในสาขาวชิาพฒันศึกษา 
The role of research in national development; research paradigms and methodology; 

types of research; research process; research report writing in development education 
 

2746633  ปรัชญาการศึกษาร่วมสมัย                                      2 (2-0-6)  
CONTEM PHILOS ED  
CONTEMPORARY PHILOSOPHY OF EDUCATION 
วเิคราะห์ปรัชญาการศึกษาร่วมสมยัท่ีมีอิทธิพลต่อนโยบายการบริหารการศึกษา ผูบ้ริหาร 

ครู นกัเรียน ผูป้กครองและหลกัสูตร รวมทั้งการวเิคราะห์ การน าแนวคิดมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน
ทางการศึกษา และแนวการวเิคราะห์วจิยัทางปรัชญาการศึกษา  

Analysis of contemporary philosophy of education and influences on educational policy, 
administration, administrators, teachers, students parent and curriculum including analysis of its 
application to educational procedures and guidelines on the analysis of research in philosophy of 
education.  
2746635   พืน้ฐานมนุษยศาสตร์กบัการศึกษา                                            2 (2-0-6)  

FOUND HUMAN ED  
FOUNDATIONS OF HUMANITIES AND EDUCATION 
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พื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี องคค์วามรู้ วธีิการทางมนุษยศาสตร์ และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การศึกษากบัมนุษยศาสตร์  

Foundations of thoughts, theories, bodies of knowledge, and methodologies in 
humanities; and the relationship between education and humanities.  
2746651 สังคมวทิยาการศึกษา                 2 (2-0-6) 

SOCIOLOGY OF ED 
 Sociology of Education 

การวเิคราะห์การศึกษาในเชิงสังคมวทิยาโดยเนน้ถึงการศึกษากบัการขดัเกลาทางสังคม 
การศึกษากบัการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การศึกษากบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม ความสัมพนัธ์ของการศึกษา
กบัสถาบนัสังคมอ่ืน การวเิคราะห์โครงสร้างทางสังคมของการศึกษา รวมทั้งแนวการวิเคราะห์และวจิยัทาง
สังคมวทิยาการศึกษา  

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 และ
แนวการวิเคราะห์และวจิยัทางสังคมวทิยาการศึกษากบัการพฒันาประเทศ  

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 
2746656  พืน้ฐานการศึกษาทางสังคมและวฒันธรรม                                    2 (2-0-6)  

SOC CUL FOUN ED  
SOCIAL AND CULTURAL FOUNDATIONS OF EDUCATION  
ววิฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมกบัการศึกษา ธรรมชาติของการศึกษาในแง่สังคมและ

วฒันธรรม โครงสร้างของสังคมและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพ
สังคมและ วฒันธรรมกบัการศึกษา บทบาทและหนา้ท่ีของการศึกษาในฐานะเป็นสถาบนัทางสังคม รวมทั้ง
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ปัญหา และความเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  
Evolution of society, culture and education; the nature of education in social cultural 

aspects; structure of society and cultural changes; interrelation between social and cultural conditions and 
education; roles and responsibilities of education as a social institution including educational problems 
and changes caused by social and cultural changes.  
2746661  กฎหมายกบัการศึกษา                                       2 (2-0-6)  

LAWS ED  
LAW AND EDUCATION 
ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัการศึกษา วิวฒันาการกฎหมายการศึกษาของไทย 

กฎหมายการศึกษา ท่ีส าคญั การวิเคราะห์กฎหมายการศึกษาในเชิงพื้นฐานการศึกษา อิทธิพลของกฎหมายต่อ
การ เปล่ียนแปลงทางการศึกษา  

Relationships between laws and education; evolution of Thai educational laws; important 
educational laws; analysis of educational laws in the perspectives of foundations of education, and the 
impact of laws on educational change  

 
 
 
 
 

2746662  เศรษฐกจิกบัการศึกษา                                                                   2 (2-0-6)  
ECON ED  
ECONOMY AND EDUCATION 
อิทธิพลและบทบาทของเศรษฐกิจท่ีมีต่อการศึกษาในดา้นการก าหนดนโยบาย การบริหาร 

การจดัสรรงบ ประมาณ การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน องคก์ารวชิาชีพครู บทบาทของผูป้กครอง 
ชุมชน ผูเ้รียน รวมทั้งค่านิยมทางวฒันธรรมและการศึกษา  

Influences and roles of economy in education: policy formation, administration, budget 
allocation, curriculum and instruction, teaching profession organizations, roles of parents, communities, 
and learners including cultural and educational values  
2746663  การเมืองกบัการศึกษา                                                               2 (2-0-6)  

POL ED  
POLITICS AND EDUCAITON 
อิทธิพลและบทบาทขององคก์รทางการเมืองท่ีมีต่อการศึกษาในการก าหนดนโยบาย การ
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บริหาร การจดัสรรงบประมาณ การจัดหลกัสูตรและการเรียนการสอน องค์การวิชาชีพครู บทบาทของ
ผูป้กครอง ชุมชน และผูเ้รียน รวมทั้งวฒันธรรมและค่านิยมทางการศึกษา โดยเนน้การเมืองกบัการศึกษาไทย  

Influences and roles of political organizations in education; policy formation, 
administration, budget allocation, curriculum and instruction, teaching profession organizations, roles of 
parents, communities and learners including culture and educational values with emphasis and politics of 
Thai education.  
2746670  มานุษยวทิยาการศึกษา                                                   2 (2-0-6)  

ANTHRO ED  
ANTHROPOLOGY EDUCATION 
อิทธิพลและบทบาทของวฒันธรรมและความเช่ือท่ีมีต่อการศึกษาในดา้นสถาบนัการศึกษา 

กระบวนการเรียนรู้ การรับรู้ โลกทศัน์ พิธีกรรม ค่านิยม และบุคลิกภาพ โดยเนน้การวิเคราะห์มานุษยวิทยา
ของการศึกษาไทย  

Influences and roles of culture and beliefs in education: institutions, learning processes, 
perception, worldview, ceremonies, values and personality with emphasis on analysis of anthropology of 
Thai education.  

 
 
 
 

2746671  การวจัิยเชิงชาติพนัธ์ุวรรณาในงานพฒันศึกษา                                                2 (2-0-6)  
ETHNO RES DEV ED 
ETHNOGRAPHIC RESEARCH IN DEVELOPMENT EDUCATION 
กรอบแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณา วิวฒันาการของแนวคิดและ

วิธีการน าแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณามาใช้ในงานการศึกษาเพื่อการพฒันา 
ไดแ้ก่ การก าหนด กรอบแนวคิดและปัญหาวจิยั การก าหนดกรอบเบ้ืองตน้ในการศึกษาเพื่อการสืบคน้ขอ้มูล 
การเลือกพื้นท่ี และประเด็นท่ีจะศึกษา เทคนิคการเก็บขอ้มูลแบบต่างๆ การวิเคราะห์เอกสารและหลกัฐาน
ทุติยภู มิ  การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  การน า เสนอข้อมูล  การสรุปผล และเขียนรายงาน  
การฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบติัในการวจิยัเชิงชาติพนัธวุร์รณาในงานพฒันศึกษา 

Fundamental concepts of ethnographic research; Evolution of concepts and 
methodologies; application of ethnographic research procedures to education and development work: 
research problem conceptualization, preliminary framework for data collection, site selection and issue 
identification; data collection techniques such as participant observation, field notes, in – depth interview, 
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and document analysis, data verification through triangulation methods, data presentation, conclusion and 
research report writing; field experiences of ethnographic research data collection in selected development 
projects.  
2746685  การศึกษาเพือ่การพฒันาเปรียบเทยีบ                                                            2 (2-0-6)  

COMP DEV ED  
COMPARATIVE DEVELOPMENT EDUCATION 
หลกัและวธีิการศึกษาเปรียบเทียบ และการศึกษาระหวา่งประเทศ ความพยายามของ

ประเทศต่างๆ ท่ีใช ้การศึกษาเพื่อการพฒันาสังคมทั้งในประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศท่ีก าลงัพฒันา 
เปรียบเทียบแนวคิดใหม่ๆของการศึกษาเพื่อการพฒันาสังคม โดยเนน้การแสวงหาบทเรียนส าหรับการ
พฒันาการศึกษาไทย  

Principles and methods in comparative and international education; efforts of various 
developed and developing countries in implementing education as a major tool for social development; 
comparison of innovative ideologies concerning education for social development; emphasizing 
application of the learned lessons for the development of Thai education.  

 
 
 
 
 

2746690              พืน้ฐานการศึกษาทางเศรษฐกจิและการเมือง                                    2 (2-0-6)  
ECO POL FOUN OF ED  
ECONOMIC AND POLITICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION 
ววิฒันาการของเศรษฐกิจกบัการศึกษา และการเมืองกบัการศึกษา ธรรมชาติของการศึกษา

ในแง่ เศรษฐกิจและการเมือง โดยเน้นแนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์ทุนมนุษย ์อ านาจ ความเสมอภาค 
เสรีภาพ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งปัญหาและความเปล่ียนแปลง  
ทางการศึกษาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง  

Evolution of economics and education, and politics and education: nature of education in 
economic and political aspects with emphasis on the concepts of human resources, human capital, power, 
quality, freedom and inter-relation between economic and political conditions and education including 
educational problems and changes resulting from economics and politic changes.  
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2746699 หลกัและพืน้ฐานการศึกษาไทย         2 (2-0-6) 
        PRIN FOUND THAI ED 

 Principles and Foundations of Thai Education 
การศึกษาเชิงวเิคราะห์เก่ียวกบัหลกัการศึกษา ภาพรวมและววิฒันาการของระบบ

การศึกษา พื้นฐานการศึกษาทางประวติัศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีมีต่อ
การศึกษา ปัญหาและความพยายามในการแกไ้ข และบทเรียนท่ีไดรั้บจากการแกไ้ขปัญหาการศึกษา  
รวมทั้งแนวโนม้และทางเลือกส 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 ภายใตก้ารดูแลของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา  

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 ภายใตก้ารดูแลของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา  

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

หวัขอ้คดัสรรเก่ียวกบัการศึกษาและพฒันาตามความสนใจของนิสิต ภายใตก้ารดูแลของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา  

Student selection of topics in education and development under the supervision of the 
assigned advisor. 
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2746741  เร่ืองคัดเฉพาะท างรัฐศาสตร์การศึกษา                                     2 (2-0-6)  
SEL TOP POL ED 
SELECTED TOPICS IN POLITICS OF EDUCATION 
การเลือกประเด็นคดัสรรทางรัฐศาสตร์การศึกษาและการวิเคราะห์เชิงลึก  
Analysis in-depth of important issues on politics of education. 

2746742  การอ่านและการวจัิยทางรัฐศาสตร์การศึกษา                                   2 (2-0-6)  
READ RES POL ED  
READING AND RESEARCH IN POLITICS OF EDUCATION  
การตรวจสอบและวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทางรัฐศาสตร์การศึกษา  
Examination and analysis of major politics and research on education.  

2746751  เร่ืองคัดเฉพาะทางสังคมวิทยาการศึกษา                                    2 (2-0-6)  
SEL TOP SOC ED  
SELECIED TOPICS IN SOCIOLOGY OF EDUCATION  
การเลือกประเด็นส าคญัทางสังคมวทิยาการศึกษา และการวเิคราะห์เชิงลึก  
Selection of important issues on sociology of education and in-depth analysis.  

2746752  แนวคิดทางการศึกษาของนักสังคมวทิยาคนส าคัญ                                    2 (2-0-6)  
ED CON MAJ SOC  
EDUCATION CONCEPTS OF MAJOR SOCIOLOGISTS 
การวเิคราะห์ชีวติและงานเขียนดา้นการศึกษาของนกัสังคมวทิยาคนส าคญั  
The Educational Concepts of Major Sociologists Analysis of the life and educational 

writing of major sociologists.  
2746753  การอ่านและการวจัิยทางสังคมวทิยาการศึกษา                                   2 (2-0-6)  

READ RES SOC ED  
READINGS AND RESEARCH IN SOCIOLOGY OF EDUCATION  
ตรวจสอบ และวเิคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีส าคญัทางสังคมวทิยาการศึกษา 
Examination and analysis of significant documents and research in sociology of education  

2746761  เร่ืองคัดเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา                                    2 (2-0-6)  
SEL TOP ECON ED  
SELECTED TOPICS IN ECONOMICS OF EDUCATION  
การเลือกประเด็นส าคญัทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา และการวเิคราะห์เชิงลึก  
Analysis in-depth of important issues on economics of education.  
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2746762  การอ่านและการวจัิยทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา                                    2 (2-0-6)  
READ/RES ECON ED  
READING AND RESEARCH IN ECONOMICS OF EDUCATION  
ตรวจสอบ และวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีส าคญัทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา 
Examination and analysis of significant documents and research in economics of education.  

2746771  เร่ืองคัดเฉพาะทางมานุษยวิทยาการศึกษา                                    2 (2-0-6)  
SEL TOP ANTHR ED  
SELECTED TOPICS IN ANTHROPOLOGY OF EDUCATION  
การเลือกประเด็นส าคญัทางมานุษยวทิยาการศึกษาและการวเิคราะห์เชิงลึก  
Analysis in-depth of important issues on anthropology of education.  

2746772  การอ่านและการวจัิยทางมานุษยวทิยาการศึกษา                                   2 (2-0-6)   
READ RES ANTHR ED  
READING AND RESEARCH IN ANTHROPOLOGY OF EDUCATION  
ตรวจสอบและวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีส าคญัทางมานุษยวทิยาการศึกษา  
Examination and analysis of significant document and research in anthropology of education.  

2746811  วทิยานิพนธ์                                   12 (0-0-48)  
THESIS  
THESIS  
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ท่ีสนใจทางดา้นพฒันศึกษา การ

ด าเนินการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่งานวจิยัภายใตค้  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 
dissertation advisor.  
2746816  วทิยานิพนธ์                                  36 (0-0-144)  

THESIS  
THESIS  
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในหวัขอ้ท่ีสนใจทางดา้นพฒันศึกษา  

การด าเนินการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยัและการเผยแพร่งานวจิยัภายใตค้  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 
dissertation advisor.  
 


