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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาพฒันศึกษาศาสตร ์

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2557 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  บณัฑิตวิทยาลยั 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. ชื่อหลกัสูตร 

ระดบัดุษฎีบณัฑิต 

ภาษาไทย:      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Development Education 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ระดบัดุษฎีบณัฑิต 

 ภาษาไทย ช่ือเตม็:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (พัฒนศึกษาศาสตร์)   

     ช่ือย่อ:   ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)    

  ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็:  Doctor of Philosophy (Development Education)  

         ช่ือย่อ:   Ph.D. (Development Education) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้ม)ี 

    - 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ แบบ 2.1 จ านวนไม่น้อยกว่า  63 หน่วยกติ   

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและท าปริญญานิพนธ์ 

5.2 ภาษาทีใ่ช ้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
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5.3 การรบัเขา้ศึกษา 
รับนิสติชาวไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 
ไม่มี 

5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2557    เร่ิมใช้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   (ช่ือเดิม  หลักสตูร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2548) 

ได้รับอนุมัติเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 6/2555  

เม่ือวันที่  28  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2555 
ได้รับอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่   6/2556 

เม่ือวันที่   8 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2556 
ได้รับอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 9/2557   เม่ือวันที่  

15 ตุลาคม 2557 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ คาดว่าจะเผยแพร่ในปีการศึกษา 2560  

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

1. อาจารย์ นักวิชาการศึกษา ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิชาการภาครัฐและเอกชน 
 2. นักวิจัยด้านพัฒนาการศึกษาและสงัคม ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 

ล าดบั 

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.พิศมยั รัตนโรจน์สกุล พณ.บ.(การตลาด)(เกยีรตินิยมอนัดับสอง) 

,2528 

บธ.บ.(บัญชี)  ,2547 

บธ.ม.(การเงิน) ,2532 

กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

2 อ.ดร.กติตกิร สนัคตปิระภา ร.บ.(การระหว่างประเทศ) ,2526 

M.Sc.(Development Studies) ,2530  

ร.ม.(ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ) ,2531  

กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2550 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

The University of Bath, UK. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

3 อ.ดร.ธนัยา รจุิเสถยีรทรัพย์ สส.บ.(สงัคมสงเคราะห์) (เกยีรตินิยม

อนัดับสอง) ,2542 

สส.ม.(สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา),

2546 
กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2552  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

ใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนของ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย           

ศรีนครินทรวิโรฒ 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
        สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงส าคัญ ๆ   ดังปรากฎในบทสงัเคราะห์ของแผน 

พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 11 สามารถกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยกระทบต่อสงัคมไทยอย่าง

กว้างขวาง น่ันคือ ผลกระทบต่อโครงสร้าง สถาบัน พฤติกรรม ค่านิยม บรรทดัฐาน อนัเป็นรากฐาน

ส าคัญของพฤติกรรมบุคคลและกลุ่มในสังคม ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าในแง่การจัดการศึกษาแล้ว 

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ย่อมมีผลต่อการพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลงของหลักสตูร ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวน้ัน

มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ดังต่อไปนี้  
      ปัจจัยภายนอกประเทศได้แก่ 

1. วิกฤตเศรษฐกจิและการเงินโลกท าให้ประเทศทั้งหลายปรับเปล่ียนกฎระเบียบการ 

บริหารจัดการใหม่ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศ และประเดน็ทางสงัคม 

ที่ประเทศต่าง ๆ  หยิบยกขึ้นมา เพ่ือเป็นมาตรการในการก าหนดกติกาเหล่านั้น เช่น ความโปร่งใส 

ปัญหาโลกร้อน การคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา สทิธมินุษยชน อนัเป็นการให้ความส าคัญกบัการ
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เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อหลักสตูรในแง่เป็นปัจจัยภายนอกอนัเป็นบริบท 

ที่ส่งผลต่อการท าความเข้าใจการศึกษากบัเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ที่สังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ควร

ตระหนักและรู้ เทา่ทนัปัญหาเพ่ือรอดพ้นจากการครอบง า และน าไปสู่การเสียเปรียบและสร้างปัญหา

ความไม่เทา่เทยีมกนัต่อไป ดังน้ัน หลักสตูรจึงมีการวางแผนหรือก าหนดให้ผู้ศึกษามีความรู้ทาง

เศรษฐกจิที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็การพัฒนากบัการศึกษา 

2. การรวมกลุ่มกนัทางเศรษฐกจิในชาติอาเซียน เพ่ือร่วมมือกนัพัฒนาความก้าวหน้า 

และเติบโตทางเศรษฐกจิร่วมกนั อนัเป็นแนวทางการสร้างพลังทางเศรษฐกจิจากการเป็นประชาชาติ 

สู่ความร่วมมือในภมูิภาค จึงจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกนัก าหนดกติกา กฎระเบียบบริหารจัดการเศรษฐกจิ 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อแรงงาน การเอารัดเอาเปรียบทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีฐานไม่เทา่เทยีม  

การสื่อสารเทคโนโลยี สทิธิมนุษยชน และปัญหาทางสุขภาพ ดังน้ัน หลักสูตรจึงวางแผนให้ศึกษามิติ

ทางเศรษฐกจิระดับภมูิภาคแบบบูรณาการ/เช่ือมโยงประเดน็ปัญหาต่างๆ โดยอาศัยความรู้ทาง

เศรษฐกจิเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจปัญหาแบบองค์รวม 
3. ความม่ันคง ความเสมอภาค ปัญหาผู้ก่อการร้ายทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  

ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาติบ้านเมือง เป็นปัญหาท้าทายต่อความสามารถในการ

จัดการทรัพยากรความเสี่ยงของวิกฤติให้สอดคล้องและทนัต่อเหตุการณ์ ในด้านน้ี หลักสตูรจึงก าหนด 

ให้มีการศึกษาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา โดยมุ่งการท าความเข้าใจความเป็น 

พหุสังคมทางด้านวัฒนธรรม เช้ือชาติ ภาษา ถิ่นอาศัย เพ่ือเข้าใจปัญหาความม่ันคง ความเสมอภาค 

และความรุนแรงทางสังคมได้ 
   4. การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศท าให้โลกมีความแปรปรวน ส่งผลให้เกดิภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และความเสี่ยงต่างๆ สร้างความสญูเสยีต่อระบบนิเวศ และสงัคมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ

ระบบนิเวศของโลกมีการเปล่ียนแปลงก่อให้เกดิปัญหาสขุภาพของประชาชน และโรคพืช รวมทั้งสตัว์

อื่นๆ สร้างความเสยีหายต่อธญัญาหารและสงัคม ในด้านนี้  จึงก าหนดให้สามารถประยุกต์ศาสาตร์ต่าง 

ๆ มาท าการศึกษาวิจัย โดยมีวิธวิีทยาที่สามารถเผยให้เหน็ว่าที่มาของปัญหานั้นเป็นมาอย่างไร เน้ือหา

สาเหตุที่น าไปสู่การสร้างแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาได้ 
   ปัจจัยภายในประเทศได้แก่    

1. แม้ว่าอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิของไทยอยู่ในระดับพอเพียงส าหรับการเป็น 

หลักประกนัรายได้ของประชากรกต็าม แต่ผลกระทบจากเศรษฐกจิโลกยังผลให้เศรษฐกจิไทยมีขีด 

ความสามารถในการแข่งขันระดับภมูิภาคและโลกลดลง การลงทุนภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง 

สถานการณ์เศรษฐกจิภายในประเทศเป็นตัวบท (Text)   ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนว่าเป็นผู้คน 

ยากจน คนรวย คนเมือง คนชนบทอย่างไร ดังน้ัน หลักสตูรพัฒนศึกษาศาสตร์จึงควรตระหนักถึง

บทบาทของตัวบทดังกล่าว 

2. สงัคมไทยก้าวสู่ความเป็นสงัคมผู้สงูอายุ       ส่วนเดก็และวัยแรงงานลดลงสภาวะ 

เช่นนี้ จะส่งผลต่อระบบคุณภาพประชากรในด้านสวัสดิการที่ให้แกก่ลุ่มต่างๆ การให้การศึกษาที่มี

คุณภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสขุที่ดีพอ อกีทั้งการที่สงัคมมีประชากรวัยสงูอายุเพ่ิมข้ึน อาจมี

ผลกระทบต่อตลาดแรงงานในอนาคต และตลอดจนผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการดูแลสขุภาพและการจัด
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สวัสดิการสังคมด้วย ดังน้ัน หลักสตูรควรให้ความสนใจประเดน็ปัญหาประชากรตามกลุ่มวัย ไม่ว่าเดก็

วัยท างาน และผู้สูงอายุ ว่ามีกระบวนการพัฒนาให้ชีวิตมีคุณภาพอย่างไร ยึดประเดน็ปัญหาการศึกษา

เป็นหลัก เช่น ผู้สูงอายุถูกกีดกนัจากการมีส่วนร่วมในสังคมด้วยวิธกีารใด และจะดึงคนกลุ่มน้ีแก้ปัญหา

สงัคมอย่างไร 

3. สภาพการณ์ทางการเมืองมีความขัดแย้งสูง    แบ่งเป็นฝ่ายเพ่ือสนับสนุนการเมือง 

ฝ่ายตนโดยอาศัยการชุมนุมทางการเมืองในหลายระดับ ได้น าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงทาง

การเมือง จนเกดิบาดเจบ็และล้มตายและยังมีความไม่สงบเรียบร้อยในชายแดนภาคใต้ จนน ามาซ่ึง

ผลกระทบภาพรวมของความม่ันคงประเทศ ความขัดแย้ง ความรุนแรงอนัเนื่องจากโครงสร้างทาง

สงัคมที่มีศูนย์อ านาจกระจุกในบางส่วน และเป็นส่วนน้อยน้ันสร้างความรุนแรงเชิงโครงสร้างอย่างไร 

เป็นประเดน็ที่หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ ควรต้องเผยให้เหน็ปัจจัยที่มีอทิธพิลก าหนดสร้างความไม่

เทา่เทยีมอย่างไร แล้วแก้ไขด้วยการสร้างความเป็นสงัคมเทา่เทยีมและมีศักด์ิศรีอย่างไร 

4. ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมลง       ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเป็น 

ปัญหารุนแรงย่ิงขึ้น และใช้ทรัพยากร (พลังงานอย่างสิ้นเปลือง) ปัญหานี้ ส่งผลกระทบต่อภัยพิบัติ  

การสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานการผลิตภาคเกษตรกรรม ความม่ันคงทางอาหาร 

พลังงานและคุณภาพขีวิตของประชาชน ดังน้ัน หลักสตูรจึงวางแผนการศึกษาให้เหน็ถึงการพัฒนาที่มุ่ง

เอาความเจริญทางเศรษฐกจิเป็นตัวตั้งน้ันท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร สร้างความเสียดุลยภาพ

จนน าไปสู่ความรุนแรงในการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร การท าความเข้าใจปัญหานี้หากช้ีให้ 

เหน็ความสมัพันธร์ะหว่างคนกบัธรรมชาติ มีความสมัพันธท์ี่คนอยู่กบัธรรมชาติแบบสอดคล้อง ไม่

ท าลายน้ันคือมนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสนัติสขุ 
   ปัญหาทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศดังกล่าวข้างต้น สมัพันธก์บัการ

พัฒนาประเทศซ่ึงด าเนินการมาตลอดตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 10 ฉบับที่ผ่านมา

น้ันคือ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 7 ฉบับแรกเน้นการพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกจิ

ความเป็นเมือง ความเจริญก้าวหน้าหรือความทนัสมัยรุ่งเรือง ซ่ึงผลการพัฒนา แม้ว่าได้วางรากฐาน

โครงสร้างพ้ืนฐานและสถาบันทางสังคมให้มั่นคงระดับหน่ึง จนสามารถท าหน้าที่ได้ตามเป้าหมายของ

การพัฒนา แต่ผลของการพัฒนาที่ตามมาคือ ความเจริญกระจุกตัวในตัวเมืองและรายได้ทางเศรษฐกจิ

อยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มน้อย ต่อประเดน็ปัญหาน้ีแม้ว่าในบางสมัยของการบริหารประเทศ 

รัฐบาลพยายามกระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยก าหนดงบประมาณและโครงการต่างๆ แต่กยั็งไม่

สามารถกระจายความเจริญอย่างเทา่เทยีมกนั และสร้างคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาได้  
   สถานการณ์ปัจจุบัน หากพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

11 แล้วพบว่า ทศิทางการพัฒนาประเทศให้ความส าคัญกบัการพัฒนาคน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพคนทุกช่วงวัย พัฒนาลักษณะการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ปลูกฝังจิตที่มีคุณธรรม ซ่ือสตัย์ ความ 

มีระเบียบวินัย สร้างส านึกให้รับผิดชอบต่อสงัคม เคารพกฎหมาย สทิธมินุษยชน ค่านิยมในการบริโภค

ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สถานการณ์น้ีย่อมมีผลต่อการพัฒนาหลักสตูรสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ให้

น าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาคน โดยการพัฒนาหลักสตูรในคร้ังน้ีเหน็ว่า การพัฒนาคนซ่ึงเป็น

ประเดน็ส าคัญที่มองคนในฐานะเป็นผู้กระท าการ (Agent) ที่สามารถก าหนดความปรารถนาแห่งการ มี
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ชีวิตอยู่อย่างมีศักด์ิศรี มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่วนวิธกีารเรียนการสอนของหลักสตูรพัฒนศึกษา 

ศาสตร์ในฐานะเป็นสหวิทยาการ อนัเป็นสาขาที่สามารถศึกษาประเดน็การพัฒนาคนในมิติของการ 

ศึกษาแบบบูรณาการน้ัน ท าโดยอาศัยความรู้ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือทางความคิดและ

ยึดหลักการเน้นประเดน็ปัญหาการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน และมีวิธวิีทยาที่เหมาะสม ซ่ึงได้แก่ การศึกษา

ด้วยการเช่ือมโยงความรู้ (ทฤษฎี) ประเดน็ปัญหา วิธกีารหาความรู้ เทคนิควิธกีารวิเคราะห์/สงัเคราะห์ 

/การสร้างความรู้ 

  

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
        สงัคมไทยก าลังเผชิญกบัสถานการณ์วิกฤตความเสื่อมถอยทางจริยธรรมและคุณธรรม 

มีลักษณะความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น เป็นผลอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกยุค

โลกาภิวัฒน์ ผ่านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มีปัญหาหลากหลายเกดิขึ้นทั้งด้าน 

เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมเช่น การแพร่ระบาดของยาเสพติด การพนัน การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย 

สิ้นเปลือง และท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเกดิจากการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นระบบที่สร้างให้คนไทยมีช่องทาง

สื่อสารอนัเป็นฐานของการปฏสิัมพันธก์นัมากขึ้น เครือข่ายการสื่อสารจึงท าให้เกดิวัฒนธรรมย่อยข้ึนมา 

จึงมีการแสวงหาอตัลักษณ์ผ่านเครือข่าย เปิดโอกาสในการสร้างสถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงให้กบั

สงัคมไทย กล่าวคือ ท าให้คนไทยมีข่าวสารมากและเข้าถึงได้ง่าย จนท าให้เกดิการปรับตัวไม่ทนั  

ไม่สามารถใช้วิจารณญาณในการเลือกรับข่าวสารได้อย่างดีพอ การขาดคุณสมบัติน้ี  ท าให้เป็นผู้ที่

เปราะบาง หรือขาดวิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินชีวิต ทา่มกลาง

การขาดวัฒนธรรมไทยที่เข้มแขง็ จึงท าให้ไม่มีภมิูคุ้มกนัด้านวัฒนธรรมที่เพียงพอ ประเดน็ปัญหาสงัคม

วัฒนธรรมเหล่านี้  ยังน าไปสู่ความเสื่อมถอยด้านจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนการลดทอนศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ ดังเหน็ได้จากสงัคมไทยก าลังเผชิญกบัการทุจริตคอรัปช่ัน การใช้ความรุนแรงต่อเดก็ 

สตรี และผู้ด้อยโอกาส ความรุนแรงในครอบครัว การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน และความคิดเหน็

ทางการเมืองที่แตกต่างกนั ขบวนการยุติธรรมมีปัญหาในหลายด้าน ท าให้แก้ปัญหาได้ไม่เตม็ที่ 

สงัคมไทยขาดความเอื้อเฟ้ือ เอื้ออาทรใช้อ านาจเป็นใหญ่ จึงท าให้จริยธรรม คุณธรรมของคนในสงัคม

ลดน้อยลง  

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจ

ของสถาบนั 

 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร  
        ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ   ซ่ึงมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก   รวมทั้ง 

สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นนั้น มีผลกระทบหรืออทิธพิลต่อ

การพัฒนาหลักสตูร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสตูรให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ดังกล่าว โดยปรับปรุง

หลักสตูรที่ผลิตบัณฑติให้เป็นผู้สามารถบูรณาการทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาโดย

ยึดประเดน็ปัญหาสงัคมเป็นจุดบูรณาการ ด้วยวิธกีารศึกษาวิจัยอย่างเหมาะสมกบัลักษณะปัญหา 
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โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ประเดน็ของการพัฒนาสงัคมที่มีความ

หลากหลายอย่างเช่นปัจจุบันน้ี จะพัฒนาหลักสตูรให้บัณฑติมีมุมมองแบบองค์รวม โดยการประยุกต์

ทฤษฎีจากสาขาวิชาต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ เช่น สงัคมวิทยา มนุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และอื่นๆ ให้เข้ากบัลักษณะปัญหาเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาหลักสตูรมุ่งสู่การผลิตบัณฑติระดับปริญญาเอก ให้เป็นนักวิชาการ อาจารย์ 

หรือนักวิจัย ให้เข้าใจปัญหาทั้งทางเศรษฐกจิ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมว่า สัมพันธก์บัคนในฐานะ

ที่เป็นผู้มีบทบาทส าคัญส าหรับการพัฒนาที่ค านึงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม และศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ ดังน้ัน การพัฒนาหลักสตูรจึงเพ่ิมรายวิชาทั้งที่เป็นทฤษฎี ซ่ึงมีลักษณะการประยุกต์เพ่ือศึกษา

ประเดน็ของความเป็นมนุษย์ ตามแนวคิดที่มีความจ าเป็นต่การสร้างพ้ืนฐานของการวิเคราะห์และน าไป 
ประกอบการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
        หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ด าเนินการปรับปรุงคร้ังน้ี 

เพ่ือน าไปสู่การสนองตอบต่อพันธกจิของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่

ผลิตบัณฑติมีคุณภาพสูงออกไปสู่สังคมมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะระดับบัณฑติศึกษาที่สามารถเป็น

นักวิชาการที่มีความสามารถ ศึกษาวิธปีระยุกต์ใช้วิชาการอย่างซ่ือสตัย์ต่อปริญญาหรือวิชาการ มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคมด้วยจิตส านึกว่า การพัฒนาเป็นการสร้างปัญญาให้คนในสงัคมมีความรู้เทา่ทนั และ

สร้างสรรค์สังคมอย่างมีศักด์ิศรีและเทา่เทยีมกนั 

  บัณฑติสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เป็นผู้มีความสามารถทางการวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ 

และประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัย เผยแพร่งานวิจัยไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง บัณฑติสาขาพัฒน

ศึกษาศาสตร์ เป็นผู้สนใจปัญหาสงัคม ต่ืนตัวต่อปัญหาสงัคม กล้าหาญในอนัที่จะวิพากษ์สงัคม เสนอ

ความเหน็ทางวิชาการในฐานะเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถช้ีน าปัญหาสงัคมอย่างได้ลึกซ้ึงและเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาได้ 
 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

      ไม่มี 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

    1.1 ปรชัญา 

การศึกษากบัการพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของสทิธิเสรีความเป็นมนุษย์ ความสามารถในการพ่ึงพา 

ตนเอง และความเป็นธรรมในสงัคม 

 
    1.2 ความส าคญั 

 หลักสตูรพัฒนศึกษาศาสตร์เร่ิมเปิดสอนคร้ังแรกตั้งแต่ พ.ศ.2517 ซ่ึงเป็นยุคที่สงัคมไทยเน้น

การพัฒนาแบบทนัสมัย หรือการวัดความเจริญจากการเติบโตทางเศรษฐกจิ  โดยมองว่าสงัคม 

จะก้าวหน้าได้ต้องเน้นปัจจัยต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง จากมุมมองการพัฒนาดังกล่าว 

การจัดหลักสตูรพัฒนศึกษาศาสตร์ในยุคน้ัน จึงน าการจัดการศึกษาให้เป็นเคร่ืองมือการพัฒนาประเทศ 

โดยอาศัยศาสตร์ทางสงัคมศาสตร์ คือ สงัคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมานุษยวิทยา 

ดังน้ัน ลักษณะสาขาวิชาจึงมีลักษณะสหวิทยาการ เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จะเหน็ได้ว่า

ความสนใจของหลักสตูรพัฒนศึกษาศาสตร์ มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ 

กล่าวคือ การที่จะท าให้ประเทศก้าวไปสู่ความทนัสมัยหรือเป็นสงัคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่น้ัน จะต้อง

จัดระบบการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ ซ่ึงการมองเช่นนี้ เป็นการดูความสมัพันธร์ะหว่างการศึกษากบัการ

พัฒนาเชิงกลไก ท าให้การวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาทบัซ้อนไม่ครอบคลุมและลึกซ้ึงเพียงพอ 

 แนวทางการมองการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ถูกตั้งข้อสงสยัว่าท าไม

การศึกษาไม่สามารถส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย หรือตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของ

ประเทศได้ ด้วยเหตุน้ี ในภายหลังจึงเร่ิมมองว่าพัฒนศึกษาศาสตร์ต้องมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้

เกี่ยวกบัการพัฒนาในมิติต่างๆ ร่วมกนั เป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกบัการพัฒนา มุ่งประเดน็การ

แก้ปัญหาตนเป็นส าคัญ ซ่ึงสหประชาชาติได้ก าหนดว่า พัฒนศึกษาศาสตร์มุ่งสนใจศึกษาเกี่ยวกบั 

สทิธิมนุษยชน ศึกษาความเป็นมนุษย์ การพ่ึงตนเองได้ และความเป็นธรรมในสังคม เป็นภาระหน้าที่

ของนักพัฒนศึกษา ที่ต้องเข้าใจประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา ซ่ึงมีความแตกต่าง

หลากหลายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่มีทั้งประเทศด้อยพัฒนาและพัฒนาแล้ว (United 

Nations ,1975 อ้างใน Osler ,1994 : 51)  

 การมองพัฒนศึกษาศาสตร์ดังกล่าว จะเหน็ได้ว่า มีขอบเขตกว้างและเน้ือหาครอบคลุม

หลากหลายสาขาวิชา การจะเข้าใจประเดน็ปัญหาได้ต้องอาศัยการสร้างองค์ความรู้แบบสหวิชาการ 

(Interdisciplinary) และใช้วิธวิีทยา (Methodology) อนัหลากหลายที่ข้ึนอยู่กบัประเดน็ที่มุ่งศึกษาวิจัย  
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    1.3 วตัถุประสงค ์

เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีคุณลักษณะดังน้ี 

1.31 มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  บูรณาการการศึกษา  และความรู้ 

เกี่ยวกบัการพัฒนาประเทศ  

1.32 มีความสามารถในการใช้ความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเทา่เทยีม  สทิธิมนุษยชน  และ 

ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ อนัเป็นพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ  

 1.33 มีความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ มีทกัษะการใช้เทคโนโลยี ถ่ายทอด และ

เผยแพร่ความรู้สู่สังคมได้ 
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ก าหนดแผนพัฒนาหรือการ

เปล่ียนแปลงให้ส าเรจ็ภายในเวลา 5 ปี ภายใน พ.ศ.2561 โดยมีแผนด้านต่างๆ พร้อมกลยุทธแ์ละ 

ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ ดังน้ี 
 

แผนพัฒนา/แผนการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสตูรให้มีความ

ทนัสมัยสอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงของสังคมและ 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

ที่ สกอ. ก าหนด 

- ติดตามประเมินหลักสตูร 

- การพัฒนาปรับปรุง

หลักสตูรตามเกณฑ ์สกอ. 

1. รายงานประเมินตนเอง 

ตามระบบประกนัคุณภาพ 

ของหลักสูตร 

2. หลักสตูรปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชาพัฒน

ศึกษาศาสตร์ปรับปรุงใหม่ 

2. การจัดทรัพยากรการเรียนการ

สอนเพ่ิมเติม โดยการจัดหาต ารา

และสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

- การจัดหาต าราและสื่อ 

อเิลก็ทรอนิกส์ 

- จ านวนต าราและ 

สื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พ่ิมขึ้น 

3. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ใน

การติดตามทบทวนหลักสตูร 

- ปรึกษาหารือร่วมกนัของ

คณาจารย์ในการติดตาม

คุณภาพของหลักสตูร 

- รายงานการประชุม 

4. ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

- การส ารวจความต้องการ

ของผู้เข้าศึกษาทั้ง 

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

- รายงานการส ารวจ 

5. การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ - การจัดให้มีโครงการ

ประชุมวิชาการเพ่ือน าไปสู่

การท าปริญญานิพนธ ์ 

- จ านวนนิสติที่ได้รับค าปรึกษา 

6. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ - รับอาจารย์ใหม่ที่มี

คุณภาพและประสบการณ์

พอเพียงต่อการรับผิดชอบ

การเรียนการสอน 

- ส่งเสริมการวิจัยของ

อาจารย์ 

- การอบรม สัมมนาและ

การดูงาน 

- โครงการวิจัยของอาจารย์ 

- รายงานผลการอบรมพร้อม

หลักฐานการน าผลการอบรม 

ไปใช้กบัการเรียนการสอน 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 
จัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา 
 

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น  
หากมีความจ าเป็นอาจจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554 
 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา    

พ.ศ.2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8  

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

    2.1 วนั-เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
ใน/นอกวันเวลาราชการ ส่วนภาคการศึกษาเป็นไปตามการก าหนดของมหาวิทยาลัย               

ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

     2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา และมีคุณสมบัติทั่วไป

อื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2554 

หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 
 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 
 นิสติมีพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างและหลากหลาย     อาจารย์ผู้สอนต้องปูพ้ืนโดยเฉพาะแนวคิด 

ด้านการศึกษาและสงัคมศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่าน/เรียนทฤษฎีที่มีระดับความซับซ้อนสูงข้ึนไป 

และการอ่านต ารา ซ่ึงในระดับปริญญาเอกเกอืบทั้งหมดเป็นภาษาองักฤษ ผู้เรียนมีความคุ้นเคยน้อย 

และความสามารถในการอ่านต้องการพัฒนาอกีมากพอสมควร 
 

2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาองักฤษ 

2. จัดรายช่ือหนังสอืส าหรับนิสติ ในด้านการศึกษาและพ้ืนฐานทฤษฎีสงัคมศาสตร์เพ่ือให้นิสติ

ได้อ่านส าหรับการปูพ้ืนฐานความรู้/แนวคิดทางด้านการศึกษาและสงัคมศาสตร์ให้อยู่ในระดับเดียวกนั 

3. การเรียนการสอนเน้นแบบสมัมนาที่ผู้สอนมอบให้อ่านเอกสาร         แล้วน ามาอภิปรายใน 
ช้ันเรียนโดยพยายามให้นิสติสามารถน าการสมัมนา และอภิปรายสรุปความเหน็ได้อย่างถูกต้อง ตาม

หลักวิชาการ วิธกีารน้ีเราทราบดีว่าไม่คุ้นเคยส าหรับนักศึกษาไทย แต่หากได้รับการฝึกอย่างจริงจังแล้ว    

จะเหน็พัฒนาการและความสามารถของนิสิตได้ 
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      2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปีที่ 1 5 5 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2 0 5 5 10 10 

ช้ันปีที่ 3 0 0 5 5 10 

รวม 5 10 20 25 30 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา 0 0 5 5 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 รายละเอยีดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสตูรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

รายการ ค่าใชจ่้าย 
ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

หมวดค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน 

- ค่าวัสดุการเรียนการสอน (40,000 บาท (ต่อคนตลอดหลักสตูร) 

- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (1,500 บาท * 25 คร้ัง) 

- ค่านิสติฝึกงานภาคสนาม 35,000 บาท  (ต่อคนตลอดหลักสตูร) 

- การน าเสนอผลงาน 
- ค่าประชาสมัพันธห์ลักสตูร 

 

40,000 

37,500 

35,000 

25,000 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

157,500 

หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลางระดบัคณะ 

- งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 

- งบใช้ของหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 

- ค่าส่วนกลางคณะหรือค่าสาธารณปูโภค (ร้อยละ 2) 
 

 

9,075 

9,075 

3,630 

 

 

 

 

 

179,280 

หมวดค่าปริญญานพินธ ์

- ค่าตอบแทนการควบคุมปริญญานิพนธ ์(อตัราต่อหัว) 

 

18,000 

 

 

197,280 

หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลาง 

ค่าส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (4,360บาท*จ านวนปี) (3 ปี) 

- ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บ.*จ านวนปี) (3 ปี) 
- ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 บ.*จ านวนปี) (3 ปี) 

- ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 บ.*จ านวนปี) (3 ปี) 

 

 

13,080 

9,000 

3,120 

17,712 
 

 

 

 

 

 

240,192 

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลยั (15%) 

 

36,583  

276,775 

งบประมาณรวมตลอดหลกัสูตร  276,775 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร  280,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

   /  แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

     อื่นๆ (ระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี)เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 7 ข้อ 

38-41 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

     3.1 หลกัสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

ส าหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท (ระดับปริญญาเอก) แบบ 2.1 หน่วยกติ 

ตลอดหลักสตูร   63   หน่วยกติ 
 

3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร  

รายละเอียด 
ปร.ด. 

ส าหรับผู้ส  าเรจ็ปริญญาโท 

แบบ 2.1 

รายวิชา 27 

1 หมวดวิชาบังคับ 21 

2 หมวดวิชาเลือก 6 

    3 ปริญญานิพนธ ์ 36 

รวม 63 
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13.1.1 รายวิชาโครงสรา้งหลกัสูตร  (หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา 

พฒันศึกษาศาสตร)์ 

 
หมวดวิชาบงัคบั (21 หน่วยกติ) ได้แก่ รายวิชาต่อไปนี้  

 

หมวดพฒันศึกษาศาสตร ์(9 หน่วยกิต)  ประกอบด้วย 

พฒ 711  กระบวนทศัน์ของพัฒนศึกษาศาสตร์         3(3-0-6) 

DE 711 Paradigms of Development Education  

พฒ 712 สมัมนาการคิดเชิงวิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์        3(1-4-4)  
DE 712 Seminar in Critical Thinking in Development Education 
พฒ 811 ปฏบัิติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์          3(1-6-2)  

DE 811 Field Work in Development Education  
 

หมวดสงัคมศาสตร ์ (6 หน่วยกติ)  ประกอบด้วย 
พฒ 721 ปรัชญาทางสงัคมศาสตร์กบัการพัฒนาประเทศ         3(3-0-6) 

DE 721 Philosophy of Social Science and National Development  
พฒ 722 ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์กบัการพัฒนาประเทศ                3(3-0-6) 
DE 722 Social Science Theory and National Development 

 
หมวดระเบยีบวิธีวิจยั (6 หน่วยกติ)  ประกอบด้วย 

พฒ 731 วิธวิีทยาส าหรับการวิจัยทางด้านสงัคม         3(2-2-5)  

DE 731 Methodology for Social Research    

พฒ 732  สถิติส าหรับการวิจัยทางด้านสงัคมศาสตร์         3(2-2-5) 

DE 732 Statistics for Social Science Research  

  
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนในหมวดพฒันศึกษาศาสตร ์ 

จ านวน 3 หน่วยกิต และหมวดสงัคมศาสตร ์จ านวน 3 หน่วยกิต ดงันี้  

 

หมวดพฒันศึกษาศาสตร ์
          พฒ 812   การวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์                      3(2-2-5) 

          DE 812   Qualitative Research in Development Education 
พฒ 813  สมัมนาวิธวิีทยาวิจัยด้านพัฒนศึกษาศาสตร์         3(1-4-4) 

DE 813   Seminar in Development Education Research Methodology 
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หมวดสงัคมศาสตร ์  
พฒ 821 เศรษฐศาสตร์การศึกษา           3(3-0-6)  

DE 821 Economics of Education 
พฒ 822 การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง          3(3-0-6)  
DE 822 Civic Education 
พฒ 823  สมัมนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม       3(1-4-4) 

DE 823   Seminar in Intercultural Development Education 
พฒ 824  สมัมนาวิจัยทางสังคมกบัการศึกษาด้านเพศภาวะ         3(1-4-4)  
DE 824  Seminar in Social Research and Gender Education 

 
ปริญญานิพนธ ์ 

พฒ 991 ปริญญานิพนธ ์ 36 หน่วยกติ 
DE 991 Dissertation  
 

ความหมายของรหสัวิชา  

เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง ระดับของรายวิชา 

7   หมายถึง ส าหรับช้ันปีที่ 1  

8-9             หมายถึง ส าหรับช้ันปีที่ 2 ขึ้นไป 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง หมวดวิชา 

1   หมายถึง หมวดพัฒนศึกษาศาสตร์ 

2   หมายถึง หมวดสงัคมศาสตร์ 

3   หมายถึง หมวดระเบียบวิธวิีจัย 

9   หมายถึง ปริญญานิพนธ ์

เลขรหัสตัวหลัง  หมายถึง ล าดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง 
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3.1.5 แผนการศึกษา 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

พฒ 711 กระบวนทศัน์ของ 
พัฒนศึกษาศาสตร์ 

 3(3-0-6) พฒ 712 สมัมนาการคดิเชงิวิพากษ์ 

ทางพัฒนศึกษาศาสตร์       

3(1-4-4) 

พฒ 721 ปรัชญาทางสงัคมศาสตร์ 
กบัการพัฒนาประเทศ        

3(3-0-6) พฒ 731 วิธวีิทยาส าหรับการวจิยั 
ทางด้านสงัคม        

3(2-2-5) 

 
พฒ 722 ทฤษฎทีางสงัคมศาสตร์ 

กบัการพัฒนาประเทศ  
3(3-0-6) พฒ 732 สถติสิ  าหรับการวิจัยทางด้าน 

สงัคมศาสตร์ 

พฒ ***  วิชาเลือก                              

3(2-2-5) 

 

3(x-x-x) 

รวมจ านวนหน่วยกติ                    9 หน่วยกติ รวมจ านวนหน่วยกติ                12 หน่วยกติ 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

พฒ 811 ปฏบิตักิารภาคสนามทาง 

พัฒนศึกษาศาสตร์   
พฒ ***  วิชาเลือก      

QUA 900 สอบวัดคุณสมบตัิ

(Qualifying Examination)        

3(1-6-2) 

 

3(x-x-x) 

พฒ 991 ปริญญานิพนธ ์               12 หน่วยกติ 

รวมจ านวนหน่วยกติ                    6 หน่วยกติ รวมจ านวนหน่วยกติ                         12 หน่วยกติ 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

พฒ 991 ปริญญานิพนธ ์                          12 หน่วยกติ พฒ 991 ปริญญานิพนธ ์                          12 หน่วยกติ 

 

รวมจ านวนหน่วยกติ                                12 หน่วยกติ รวมจ านวนหน่วยกติ                                  12 หน่วยกติ 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 

                    หมวดวิชาบงัคบั (21 หน่วยกติ) 

 
หมวดพฒันศึกษาศาสตร ์(9 หน่วยกิต)   

พฒ 711 กระบวนทศัน์ของพัฒนศึกษาศาสตร์                             3(3-0-6) 

DE 711  Paradigms of Development Education  
 

ความหมาย ลักษณะของกระบวนทศัน์ การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ เร่ิมจากวิธคีิดภายใต้

ความทนัสมัยซ่ึงสัมพันธก์บัการสร้างการศึกษาสมัยใหม่  โครงการพัฒนา การน าประเทศไปสู่ภาวะของ 

“การพัฒนา” ที่สร้างผลกระทบกบัวิถีชีวิต  การเรียนรู้  และภมูิปัญญาของชุมชนและสงัคม  การเคล่ือน

ตัวขององค์ความรู้ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ การเรียนรู้ ปัญหาจากการพัฒนา การปรับเปล่ียนร้ือถอน

อุดมการณ์ กฎเกณฑ ์ความรู้เดิม รวมถึงการสร้างขึ้นใหม่บนฐานคิดของการพ่ึงพาตนเอง การตระหนัก

ถึงศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเทา่เทยีม และความย่ังยืน 
 

พฒ 712 สมัมนาการคิดเชิงวิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์                           3(1-4-4) 

DE 712 Seminar in Critical Thinking in Development Education  
 

อภิปรายฐานคิดในการวิพากษ์การพัฒนา โดยเช่ือมโยงกับการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกจิ 

สงัคม การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา การท าความเข้าใจกระบวนทศัน์ที่อยู่เบ้ืองหลังความรู้  

มโนทศัน์ ทศันะ และข้อถกเถียงในเร่ืองที่ศึกษา การไม่ยอมจ านนต่อกฎระเบียบหรือความรู้วิชาการ

โดยปราศจากการวิพากษ์ และความกล้าที่จะแสดงทศันะบนจุดยืนของตนเองอย่างมีเหตุผลและด้วย

ส านึกทางจริยธรรม 
 

พฒ 811 ปฏบัิติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์                   3(1-6-2) 

DE 811  Field Work in Development Education  
 

 ฝึกปฏบัิติการภาคสนามในกระบวนการวิจัยทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์  การก าหนดประเดน็ 

งานวิจัยที่สอดคล้องกบัประเดน็ปัญหาและการพัฒนาสงัคม การจัดท าเค้าโครงการวิจัย การเลือกพ้ืนที่

วิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์/ตีความข้อมูล การสร้างแก่นของเร่ือง และการน าเสนอ

ผลการวิจัย 
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หมวดสงัคมศาสตร ์ (6 หน่วยกิต) 

พฒ 721 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์กบัการพัฒนาประเทศ                  3(3-0-6) 

DE 721  Philosophy of Social Science and National Development  
 

    ฐานคิด และเป้าหมายของความเป็นศาสตร์   หลักการส าคัญของศาสตร์  สจันิยม ประจักษ์ 

นิยม การเปล่ียนแปลงของศาสตร์ การใช้วิธกีารทดลอง การนิรนัย อุปนัย การลดทอน แยกส่วน และ

องค์รวม ตามแนวคิดศาสตร์ในสงัคมศาสตร์ และการประยุกต์หลักของปรัชญาสงัคมศาสตร์ เพ่ือน าไป 

สู่การเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศบนฐานคิดของการพ่ึงพาตนเอง และความเป็นธรรมในสงัคม 

 

พฒ 722 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กบัการพัฒนาประเทศ                          3(3-0-6) 

DE 722  Social Science Theory and National Development  
 

    แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ส านักโครงสร้างหน้าที่นิยม โครงสร้างนิยม และ

หลังโครงสร้างนิยม แนวคิดการพัฒนาการเมือง ความทนัสมัยทางการเมือง บทบาทของรัฐในการ

พัฒนา แนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกจิ การพ่ึงพา เศรษฐศาสตร์ทางเลือก เศรษฐกจิพอเพียง แนวคิด

จิตวิทยาสงัคม และสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา  เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

วิพากษ์ประเดน็ที่สนใจ และเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศที่เอื้อต่อการปกป้องสทิธิมนุษยชน 

รวมถึงการเสริมสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมในสังคมในมิติต่าง ๆ 

  
หมวดระเบยีบวิธีวิจยั (6 หน่วยกิต) 
พฒ 731 วิธวิีทยาส าหรับการวิจัยทางด้านสังคม                    3(2-2-5) 

DE 731 Methodology for Social Research  
 

วิธวิีทยาในการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสานวิธ ี การวิเคราะห์องค์ความรู้  การ

เช่ือมโยงความรู้ในเชิงทฤษฎีมานุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สงัคมวิทยา และ

ศึกษาศาสตร์ การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการวิจัย  

 

พฒ 732 สถิติส าหรับการวิจัยทางด้านสงัคมศาสตร์           3(2-2-5) 

DE 732 Statistics for Social Science Research 
 

วิธกีารรวบรวมข้อมูลและระเบียบวิธทีางสถิติส าหรับงานวิจัยทางด้านสงัคมศาสตร์ ทั้งที่มีตัว

แปรเดียวและหลายตัวแปร ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล การให้เหตุผลทางสถิติ ข้อจ ากดัทางสถิติ การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเรจ็รูปในการ 

วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล  
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หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต ) 

 
หมวดพฒันศึกษาศาสตร ์
พฒ 812 การวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์            3(2-2-5) 

DE 812 Qualitative Research in Development Education 
 

การเช่ือมโยงเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ การเลือกใช้วิธี

วิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก การตีความ การวิเคราะห์วาทกรรม การศึกษาเร่ืองเล่า การศึกษา

อตัชีวประวัติ และการวิจัยเชิงปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วม ประเดน็ทางสงัคมและปรากฏการณ์ การ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 

พฒ 813 สมัมนาวิธวิีทยาวิจัยด้านพัฒนศึกษาศาสตร์           3(1-4-4) 

DE 813 Seminar in Development Education Research Methodology 
 

             อภิปรายวิเคราะห์ประเดน็ทางวิธวิีทยาของงานวิจัยทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ ประเดน็

ปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกบัการพัฒนาเศรษฐกจิ การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา และสงัคม และแนวโน้ม

ของปัญหาทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 

  

หมวดสงัคมศาสตร ์  
พฒ 821 เศรษฐศาสตร์การศึกษา             3(3-0-6)  
DE 821 Economics of Education 
 

    หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค เน้นการ

วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างการศึกษากบัการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ การจัดสรรทรัพยากร 

การวางแผนก าลังคนกบัการลงทุนด้านการศึกษา การจัดการศึกษากบัการพัฒนาเศรษฐกจิของท้องถิ่น 

และการวิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างบทบาทสถาบันการศึกษากบัตลาดแรงงาน  
 

พฒ 822 การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง            3(3-0-6)  
DE 822 Civic Education 
 

   หลักการ แนวคิด บทบาทการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การสร้างพลังความเป็น

พลเมืองผู้รู้คิด คุณธรรมของความเป็นพลเมือง หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยและการปกครองโดยกฎหมาย หลักการของความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทาง 

การเมือง การเมืองภาคประชาชน และการไร้ความรุนแรง  
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พฒ 823 สมัมนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม                                   3(1-4-4) 

DE 823 Seminar in Intercultural Development Education 
 

             อภิปรายกลวิธีในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง การพัฒนาการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม การท า

ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เพศภาวะ เช้ือชาติ ชาติพันธุ์ สผีิว และอื่น ๆ 

อนัเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการต่อรองของอัตลักษณ์ที่แตกต่าง

ระหว่างวัฒนธรรมซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา   เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

วิพากษ์ประเดน็ที่สนใจ และเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศที่เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกนั

ระหว่างวัฒนธรรม และการเปิดใจยอมรับในความแตกต่างระหว่างมนุษย์ 

 

พฒ 824 สมัมนาวิจัยทางสังคมกบัการศึกษาด้านเพศภาวะ                          3(1-4-4)  
DE 824 Seminar in Social Research and Gender Education 
 

   อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัเพศภาวะ เพศวิถี ประเดน็เร่ืองเพศ และการพัฒนา 

สงัคม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเชิงทฤษฏ ี เน้นทฤษฎีแนวสตรีนิยม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัเพศภาวะ 

การวิเคราะห์วิพากษ์ประเดน็ปัญหา และทั้งการเลือกใช้วิธีวิทยาและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลกบั

โครงการวิจัยหรือปริญญานิพนธอ์ย่างเหมาะสม 

 

ปริญญานิพนธ ์ 
 

พฒ 991 ปริญญานิพนธ ์                   36 หน่วยกติ 

DE 991 Dissertation 
 

ค้นคว้าและวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็

ปัญหาของการพัฒนา และการใช้ระเบียบวิธวิีจัยที่เหมาะสม  
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       3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบั

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.พิศมยั รัตนโรจน์สกุล พณ.บ.(การตลาด)(เกยีรตินิยมอนัดับสอง) 

,2528 

บธ.บ.(บัญชี) , 2547 

บธ.ม.(การเงิน) ,2532 

กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

2 อ.ดร.กติตกิร สนัคตปิระภา รบ.(การระหว่างประเทศ) ,2526 

M.Sc.(Development Studies) ,2530  

ร.ม.(ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ),2531  
กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2550  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

The University of Bath, UK. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

3 อ.ดร.ธนัยา รจุิเสถยีรทรัพย์ สส.บ.(สงัคมสงเคราะห์) (เกยีรตินิยม

อนัดับสอง) ,2542 

สส.ม.(สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา),

2546 
กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2552  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

4 อ.ดร.นงลักษณ ์จนัทาภากุล พย.บ.(พยาบาล) ,2529 
ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) ,2534 

กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2547  

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการณุย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

5 อ.ดร.ศรัณย์  พิมพ์ทอง บช.บ.(เกยีรตินิยมอนัดับสอง) ,2544 

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ) ,2550 

ปร.ด.(พัฒนาสงัคมและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม) ,2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

******* 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

ล าดบั

ท่ี 
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สรุวุฒิ ปัดไธสง ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ,2523 

พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ,2526  
ร.ด.(รัฐศาสตร์) ,2534 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

******* 

2 อ.ดร.กติตกิร สนัคตปิระภา รบ.(การระหว่างประเทศ) ,2526 

M.Sc.(Development Studies) ,2530  

ร.ม.(ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ) ,2531  
กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2550  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

The University of Bath, UK. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

3 อ.ดร.ธนัยา รจุิเสถยีรทรัพย์ สส.บ.(สงัคมสงเคราะห์) (เกยีรตินิยม

อนัดับสอง) ,2542 

สส.ม.(สงัคมสงเคราะห์ทางการศกึษา),

2546 
กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2552  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

4 อ.ดร.นงลักษณ ์จนัทาภากุล พย.บ.(พยาบาล) ,2529 
ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) ,2534 

กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2547  

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการณุย์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

5 อ.ดร.จิตตมิา  เจือไทย พย.บ.(พยาบาล)(เกยีรตินิยมอนัดับสอง) 

,2536 

ศศ.ม.(พัฒนาสงัคม) ,2542 
กศ.ด.(พัฒนศกึษาศาสตร์) ,2551  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******* 

 

3.2.3 อาจารยพ์เิศษ 

ล า 

ดบั 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ และสาขาวิชา สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสวุรรณ Ph.D. (Anthropology) The University of Michigan ,  

U.S.A. 

2 ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท ์ Ph.D. (Political Science) University of Hawaii at Manoa , 

U.S.A 

3 รองศาสตราจารย ์ดร.กฤตยา  อาชวนจิกุล Ph.D. (Demography) Australian National University 

4 รองศาสตราจารย ์ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดพิงษ ์ Ph.D. (Sociology) Iowa State University 

5 รองศาสตราจารย ์ดร.วีระ  สมบูรณ ์ Ph.D. (Political Science) Michigan ,U.S.A. 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ ์   

บุษปธ ารง 

Ph.D. (Comparative Social 

Policy) 
University of Pennsylvania , 

U.S.A 

7 ดร.ชูศักดิ์ ขมัภลิขติ Ph.D. (Research Methodology)  University of Pittsburgh , U.S.A 

8 ดร.เกษม เพญ็ภินนัท ์ Ph.D. (Philosophy)  New School for Social Research 

9 ดร.น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์

ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้ม)ี 

 ไม่มี 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้ม)ี 

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจัย ปริญญานิพนธแ์ละโครงงานด้านการวิจัยทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ โดยเน้นการ

วิพากษ์ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ ในหัวข้อตามความสนใจของนิสติ ทั้งน้ี

โดยมีกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑติวิทยาลัย โดยที่ในระหว่างการท าวิจัย

ต้องมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

1) มีความรู้ในระเบียบวิธกีารวิจัย และสามารถสร้างองค์ความรู้แบบองค์รวม 

2) มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการและรู้เทา่ทนัปัญหา 

สงัคมได้อย่างลุ่มลึก  

3) มีความเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และเข้าถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม 

4) สามารถน าเสนอ และเผยแพร่งานวิจัย ในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และ 
แสดงความคิดเหน็ในเชิงอภิปรายต่องานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5.3 ช่วงเวลา  

ผู้เรียนสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้ เมื่อลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนในหลักสตูรทั้งหมด คือ 6 ปีการศึกษา  

5.4 จ านวนหน่วยกิต   

ผู้เรียนต้องท าปริญญานิพนธ ์จ านวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  

     5.5 การเตรียมการ  

  1) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านิสติ โดยให้นิสติเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ 

ที่นิสติสนใจ 
  2) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนิสติ 

  3) จัดเตรียมเอกสารและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย เช่น เอกสารหรือบทความ 

ทางด้านการวิจัย และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้องค้นคว้าส าหรับการศึกษาระเบียบวิธกีารวิจัย 
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     5.6 กระบวนการประเมินผล 

    มีการประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย โดยให้นิสิตได้น าเสนอความก้าวหน้า การสอบ

ปากเปล่า และเอกสารรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ

ของงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  โดยผลงานปริญญานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. มีความสามารถสูงในการประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การปฏบัิติ 

ก าหนดให้นิสิตมีการค้นคว้าประเดน็ทางพัฒน

ศึกษาศาสตร์ และน าเสนอการประยุกต์ใช้องค์

ความรู้สู่การปฏบัิติ 

2. มีความรู้ความสามารถสูงในการคิดริเร่ิมและ

สร้างสรรค์งานวิจัย เพ่ือคุณภาพที่ดีในสังคม 

ให้นิสติอภิปรายในช้ันเรียนและเข้าร่วมอภิปราย

ในเวททีางวิชาการ ตลอดจนการคิดหัวข้อวิจัยที่

สามารถวิพากษ์และสร้างพ้ืนที่ทางความรู้ให้

เกดิขึ้นในสงัคม 

3. ยึดม่ันในอุดมการณ์ทางวิชาการและมี

จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
 

ในทุกรายวิชามีการเน้นย า้ผ่านการอภิปรายเพ่ือ

แสดงจุดยืนทางวิชาการ  

4. มีความตระหนักและเคารพในความ

หลากหลายของความเป็นมนุษย์ 

ทุกรายวิชาให้นิสติได้อภิปรายเพ่ือถอดรหัส

เจตจ านงของความรู้ที่สร้างความไม่เป็นธรรมและ

อภิปรายถึงคุณค่าในการประกอบสร้างตัวตนที่

หลากหลายของความเป็นมนุษย์ 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1.2.1 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีความเข้าใจถึงความ

แตกต่างและความหลากหลาย 

(2) ยึดม่ันในศักด์ิศรีของมนุษย์ 

(3) แสดงออกถึงหนทางของ

การสร้างพลังหรือศักด์ิศรีของผู้

เสยีเปรียบ 

- การจัดการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

ทุกรายวิชา 

- มีการจัดอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ที่เกี่ยวข้องกบั

ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสงัคม 

 

- ประเมินคุณธรรมและ

จริยธรรมของนิสิตจากความ

คิดเหน็ที่นิสติได้แลกเปล่ียน 

- นิสติร่วมประเมินคุณธรรมและ

จริยธรรมของตนเองที่มีต่อ

บริบทรอบข้าง 
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2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีความรู้อย่างลึกซ้ึงใน

ทฤษฎีทางด้านพัฒน

ศึกษาศาสตร์ 
(2) มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน 

(3) มีความรู้ในระเบียบวิธกีาร

วิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาปรากฏการณ์ทาง

สงัคม 

(4) สามารถสร้างความรู้แบบ

องค์รวมโดยยึดคนและชุมชน

เป็นศูนย์กลาง 

- กระตุ้นให้นิสติได้ร่วม

อภิปรายทั้งในช้ันเรียนและนอก

ช้ันเรียน 

- เชิญผู้เช่ียวชาญมาบรรยายใน

รายวิชาต่างๆ หรือในหัวข้อที่

นิสติมีความสนใจ 

- พิจารณาจากการมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรียน ความสามารถในการ

อภิปราย คุณภาพของรายงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ให้นิสติประเมินตนเองและ

ประเมินการเรียนรู้ ซ่ึงกนัและกนั 

 

 

 

 

2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้

ดา้นทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) มีความรู้เทา่ทนัและ

สามารถวิพากษ์ความรู้  

(2) สามารถบูรณการทฤษฎี

ความรู้และการวิจัยในการท า

ความเข้าใจปรากฏการณ์ทาง

สงัคม 

(3) มีความคิดริเร่ิมทาง 

วิชาการ 

- ฝึกให้นิสติได้สะท้อน

กระบวนการคิดของตนเอง 

- เปิดโอกาสให้นิสติได้แสดง

ความคิดเหน็ในประเดน็ที่

แตกต่างเพ่ือกระตุ้นทกัษะการ

วิพากษ์ 

- พิจารณาจากการมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรียน ความสามารถในการ

อภิปรายและคุณภาพของงานที่

ได้รับมอบหมาย 

- ให้นิสติประเมินตนเองและ

สงัเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากใน

การจัดการเรียนการสอนร่วมกนั 
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2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ได้อย่างเป็นระบบ 

(2) มีความรับผิดชอบในการ

ท างานของตนเองและงานกลุ่ม 

(3) สามารถรับฟังและร่วม

แสดงความคิดเหน็ทางวิชาการ 

- เน้นการเรียนการสอนที่ให้

ความส าคัญกบัผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ก าหนดให้มีการท างาน

ร่วมกนั 

- เปิดโอกาสให้นิสติได้ร่วมคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรค์กจิกรรมเพ่ือ

สนับสนุนความสามารถเชิง

วิชาการ 

- พิจารณาจากผลงานทั้งการ

น าเสนอและรายงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- คณาจารย์และนิสิตประเมิน

ตนเองและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

(1) สามารถสื่อสารให้เหน็ถึง

ความรุนแรงของอ านาจที่จัด

กระท าให้มนุษย์บางกลุ่ม

กลายเป็นผู้เสยีเปรียบทางสงัคม 

และสามารถสะท้อนให้เหน็ถึง

ความปรารถนาในการด าเนิน

ชีวิตของผู้เสียเปรียบทางสังคม

ได้อย่างลุ่มลึก 

(2) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(3) มีทกัษะในการน าเสนอและ

สื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยี 

ได้อย่างเหมาะสม 

- การอภิปรายในช้ันเรียนและ

น าเสนอรายงานที่ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

- มีการจัดสอนที่มีการฝึก

ปฏบัิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ 

- พิจารณาจากคุณภาพของ

รายงานในการน าเสนอ 

- การสื่อสารที่ยืนอยู่ข้าง         

ผู้เสียเปรียบในสังคม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ดงันี้  

ดา้นที ่1  คุณธรรมและจริยธรรม 

1. มีความเข้าใจถึงความแตกต่างและความหลากหลาย 

2. ยึดม่ันในศักด์ิศรีของมนุษย์ 

3. แสดงออกถึงหนทางของการสร้างพลังหรือศักด์ิศรีของผู้เสยีเปรียบ 

 

ดา้นที่ 2  ความรู ้

1. มีความรู้อย่างลึกซ้ึงในทฤษฎีทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 

2. มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน 

3. มีความรู้ในระเบียบวิธกีารวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาปรากฏการณท์างสังคม 

4.  สามารถสร้างความรู้แบบองค์รวมโดยยึดคนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

 

ดา้นที ่3  ทกัษะทางปัญญา 

1. มีความรู้เทา่ทนัและสามารถวิพากษ์ความรู้  

2. สามารถบูรณาการทฤษฎีความรู้และการวิจัยในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสงัคม 

3. มีความคิดริเร่ิมทางวิชาการ 

 

ดา้นที ่4  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

1. สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 

2. มีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองและงานกลุ่ม 

3. สามารถรับฟังและร่วมแสดงความคิดเหน็ทางวิชาการ 

 

ดา้นที ่5  การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถสื่อสารให้เหน็ถึงความรุนแรงของอ านาจ ที่จัดกระท าให้มนุษย์บางกลุ่มกลายเป็น 

ผู้เสียเปรียบทางสังคม และสามารถสะท้อนให้เหน็ถึงความปรารถนาในการด าเนินชีวิตของ 

ผู้เสียเปรียบทางสังคมได้อย่างลุ่มลึก 

2.  มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.  มีทกัษะในการน าเสนอและสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
  ความรับผิดชอบหลัก   

  ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหต์วัเลข

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

พฒ 711 กระบวนทศันข์อง 

พฒันศึกษาศาสตร ์
                

พฒ 712 สมัมนาการคิดเชิง

วิพากษท์างพฒันศึกษาศาสตร ์
                

พฒ 721 ปรชัญาทางสงัคม 

ศาสตรก์บัการพฒันาประเทศ 
                

พฒ 722 ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร ์

กบัการพฒันาประเทศ 
                

พฒ 731 วิธีวิทยาส าหรบั 

การวิจัยทางดา้นสงัคม 
                

พฒ 732 สถติิส าหรบัการวิจัย

ทางดา้นสงัคมศาสตร ์
                

พฒ 811 ปฏิบติัการภาคสนาม

ทางพฒันศึกษาศาสตร ์
                

พฒ 812 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ทางดา้นพฒันศึกษาศาสตร ์ 
                

พฒ 813 สมัมนาวิธีวิทยาวิจัยดา้น

พฒันศึกษาศาสตร ์
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหต์วัเลข

การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

พฒ 821 เศรษฐศาสตรก์ารศึกษา                 

พฒ 822 การศึกษาเพือ่ความเป็น

พลเมือง 
                

พฒ 823 สมัมนาการศึกษาเพือ่

การพฒันาระหว่างวฒันธรรม 
                

พฒ 824 สมัมนาวิจัยทางสงัคม

กบัการศึกษาดา้นเพศภาวะ 
                

พฒ 991 ปริญญานิพนธ ์                 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 

2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังน้ี 

- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ได้ระบบค่าระดับขั้นดังน้ี 

ระดับขั้น  ความหมาย   ค่าระดับขั้น 

A   ดีเย่ียม (Excellent)       4.0 

B+   ดีมาก (Very Good)      3.5 

B   ดี (Good)       3.0 

C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)       2.5 

C   พอใช้ (Fair)       2.0 

D+   อ่อน (Poor)       1.5 

D   อ่อนมาก (Very Poor)      1.0 

E   ตก (Fail)        0.0 

 - การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสตูร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 

Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธใ์ห้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P 

(Pass) หรือไม่ผ่าน F (Fall) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

หลักสตูรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุกด้าน ตามที่ก  าหนดไว้ในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้นิสติมีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสตูร ท าโดยการมีระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันอุดม 

ศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา     

พ.ศ. 2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48 

 เง่ือนไขส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑติ 

 การศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เป็นแผนการศึกษา

ที่มีการท าปริญญานิพนธ ์นิสติที่จะส าเรจ็การศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
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- มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยน้ีไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่ 

มหาวิทยาลัยก าหนด 

- สอบได้จ านวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร 

- ได้ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  

- สอบภาษาต่างประเทศได้ 

- สอบวัดคุณสมบัติได้ 

- เสนอปริญญานิพนธต์ามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

ปริญญานิพนธข้ั์นสดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ์ ที่บัณฑติวิทยาลัย

แต่งตั้ง 

- ส่งปริญญานิพนธฉ์บับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลงานปริญญานิพนธจ์ะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี 

กรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เร่ืองบทบาท ความรับผิดชอบ  ต่อผลการเรียนรู้ของนิสติใน

รายวิชา  
1.2 ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสตูร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอยีดหลักสตูร คู่มือการศึกษาและหลักสตูร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  

1.3 สนับสนุนให้ผู้สอนเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ และอบรมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาทกัษะใน

การบูรณาการความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน  

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดั และประเมินผล 

- ส่งเสริมการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน      การวัดและการ

ประเมินผล 
- สนับสนุนการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ และน าความรู้

ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

- มหาวิทยาลัย บัณฑติวิทยาลัย จัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ 

- การศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย

พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
- สร้างระบบและกลไกในการบริการวิชาการทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์  แก่ชุมชนใน

ลักษณะบูรณาการกบัการเรียนการสอน และการวิจัย 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

1. การบริหารหลกัสูตร 

มีการด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา โดยการบริหาร

หลักสตูร จะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏบัิติตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองแนวทางปฏบัิติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2552 และมีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนรู้ ในทุกภาคการศึกษา 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1การบริหารงบประมาณ 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี

งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยจะมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

และรายได้ของหลักสตูร มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ ให้สอดคล้องกบัการวางแผน การจัดหา การ

ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสติ 
2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

- ห้องศึกษาค้นคว้างานวิจัยเชิงคุณภาพ ห้องเรียน ห้องประชุม ไว้บริการแก่นิสติ รวม 4 ห้อง 

 -  ต าราวิชาการด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม

ศึกษา รัฐศาสตร์ ในห้องศึกษาค้นคว้างานวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งในรูปแบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และในรูป

หนังสือจ านวน 1,000 รายการ รวมทั้งส านักหอสมุดได้มีการจัดหนังสอื และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

กบัพัฒนศึกษาศาสตร์ 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสติ จ านวน 6 เคร่ือง 

2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

- จัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและจากต่างประเทศ มาเป็นอาจารย์พิเศษบรรยาย

เป็นระยะ  
 - ประสานงานกบัส านักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และต ารา 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสติ 
 - วางแผนและจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 
ส ารวจความต้องการ และประเมินความพอเพียงของการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน ทุก

ภาคการศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดให้มีทรัพยากรการเรียนการสอนที่เพียงพอ และใช้งานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร คณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังข้อคิดเหน็ 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถใน

รายวิชาที่จะแต่งต้ัง  

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิต้ังแต่ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกบัภาระงานที่

รับผิดชอบในหลักสตูร 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

บุคลากรสายสนับสนุนควรได้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สมัมนา/ดูงานในด้านวิชาการที่

เกี่ยวข้อง อย่างน้อยคนละ 1 คร้ัง/ปี 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

5.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

มีการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสติ โดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์ รวมทั้งจัดระบบการประสานงานนัดหมาย และการให้ค าปรึกษาแก่นิสติอย่าง

เป็นระบบทั้งตามตารางเวลาหรือนัดหมาย 
5.2 การอุทธรณข์องนสิิต 

การอุทธรณ์ของนิสติสามารถด าเนินการได้กรณีที่นิสติมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัเร่ืองทางด้านวิชาการ  

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสตูรจะมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ ส ารวจการ 

มีงานท าของบัณฑติ และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิงาน หลักสตูร 

X X X X X 

2. มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือมาตรฐานสาขา/

สาขาวิชา(ถ้าม)ี 

X X X X X 

3. มรีายละเอยีดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อย

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา ตามแบบ  

มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสดุปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน  

ผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

7.  มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมนิผลการเรียนรู้จากผลการประเมนิ

การด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X 

 

X 

 

X 

 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้าม)ี ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ีได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่

ที่มต่ีอคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน

เตม็ 5.0 

   X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 
   X X 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการสอบ การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ การ

ปฏบัิติงาน รวมทั้งการท ารายงานของนิสติ เพ่ือน าผลดังกล่าวไปใช้ในการปรับการเรียนการสอนต่อไป 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

- การประเมินการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยนิสติ รวมทั้งแลกเปล่ียนแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือร่วมกนัอภิปรายและเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

- นิสติที่ก  าลังศึกษาอยู่ในหลักสตูร 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 

 -  นายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ีที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่  7 ข้อ 7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งช้ี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลจากรายงานผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสติ และน าเสนอผล

การประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร รวมทั้งมีการวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานของ

หลักสตูรโดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรต่อไป  
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ภาคผนวก ก 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

ชื่อ-นามสกุล               ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

สงักดั           ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประวติัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 
ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

ปริญญาโท บธ.ม.(การเงิน) สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2532 

ปริญญาตรี  พณ.บ.(การตลาด) 

(เกยีรตินิยมอนัดับสอง) 

บธ.บ.(บัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

2528 

 

2547 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2554. “สร้างชีวิตใหม่ในเรือนจ า ,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 

หอการคา้ไทย. ปีที่ 31 ฉบับที่ 1(มกราคม-มีนาคม 2554). 

 

2.  การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

พิศมัย รัตนโรจน์สกุล.“กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือสร้างระบบอาหารท้องถิ่นในสังคมสมัยใหม่”. 

ผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ  : การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ  คร้ังที่  2  

“พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล” วันที่ 12 กันยายน 2556 ณ อาคารสาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. “กระบวนการสร้าง ผลิตซ ้า และปรับตัวของภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษา  

การเปล่ียนแปลงของภูมิปัญญาจากผลผลิตมะพร้าว  จังหวัดสมุทรสงคราม”.  ผลงานวิจัย

น าเสนอในการประชุมวิชาการ : การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 1 “พลังการเรียนรู้ก้าว 

สู่สากล” วันที่ 12 กนัยายน 2555 ณ ห้องประชุมสาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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3.  บทความวิชาการ 

พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2553. “มโนทศัน์ว่าดว้ย “ทุนทางสงัคม” ของชุมชนไทย,”  วารสารวิชาการ

ศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.   ปีที่ 11, ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 

2553). 

พิศมัย รัตนโรจน์สุกล. 2549.  “ชีวิตประมง,” ใน ทุนชุมชน: รากแกว้ของการสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชนและสงัคม. กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2543. “องค์ความรูใ้นเรื่องเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินไทย ,”  ใน เอกสาร

ประกอบการประชุมประจ าปีว่าดว้ยเรื่องชุมชน ครั้งที่ 1. วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2543. 

โรงแรมเชอราตัน กรุงเทพฯ. 

 

4.  หนงัสือ ต ารา 

พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2555. แนวคิดเชิงสงัคมศาสตรก์บัการศึกษา และบทวิเคราะหว่์าดว้ยสงัคม

และการศึกษาในสงัคมไทย. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิศมยั รตันโรจนส์กุล และ กิตติกร  

สันคติประภา. 2555. การใชวิ้จัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือ่น าขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ 

ไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ส านักในกิจการพระด าริพระเจ้าหลาน

เธอพระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา กระทรวงยุติธรรม. 

นภาภรณ์ หะวานนท ์และพิศมยั รตันโรจนส์กุล. 2549. เรียนรูก้ระบวนการสรา้งทุนทางสงัคมของ

ชุมชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

นภาภรณ์  หะวานนท,์  เพญ็สิริ   จีระเดชากุล, สุรวุฒิ ปัดไธสง และพิศมยั รตันโรจนส์กุล. 2549. 

ความรูจ้ากลุ่มน ้ าล าพระเพลิง. กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

5.งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, พิศมยั รตันโรจนส์กุล, ศักด์ิชัย นิรัญทวี และ กิตติกร สันคติประภา. 2557. 

การวิจัยเชิงปฏิบติัการในการสรา้งการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขัง . รายงานการวิจัยภายใต้

โครงการก าลังใจ ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สนับสนุนโดย

กระทรวงยุติธรรม. 

เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, พิศมยั รตันโรจนส์กุล และคณะ. 2556. กระบวนการเรียนรูข้องชุมชนเพือ่

สรา้งระบบอาหารทอ้งถิน่ในสงัคมสมยัใหม่. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2555. กระบวนการสรา้ง ผลิตซ ้ า และปรบัตวัของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

(กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาจากผลผลิตมะพรา้ว จังหวดัสมุทรสงคราม). 

รายงานการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ. 

นภาภรณ์ หะวานนท์, เพญ็สิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทยั, พิศมยั รตันโรจนส์กุล และ กิตติกร 

สันคติประภา. 2554. การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสรา้งก าลงัใจส าหรบั

ผูต้อ้งขงั.รายงานการวิจัยภายใต้โครงการก าลังใจ ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า

พัชรกติิยาภา สนับสนุนโดยกระทรวงยุติธรรม. 

พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2553.  สรา้งชีวิตใหม่ในเรือนจ า.  รายงานการวิจัยภายใต้โครงการก าลังใจ  

ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา สนับสนุนโดยกระทรวงยุติธรรม. 

นภาภรณ์  หะวานนท,์  เพญ็สิริ   จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทยั, พิศมยั โรจนส์กุล และ กิติกร   

สนัคติประภา. 2553.  ชีวิตที่ถูกลืม: เรื่องเล่าของผูห้ญิงในเรือนจ า. รายงานการวิจัยภายใต้

โครงการก าลังใจ ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สนับสนุนโดย

กระทรวงยุติธรรม.  

นภาภรณ์  หะวานนท,์  เพญ็สิริ   จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทยั, พิศมยั โรจนส์กุล และ กิติกร   

สันคติประภา. 2552. การประเมินผลการด าเนินงานมูลนิธิเพือ่เด็กพิการ. รายงานการวิจัย

ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธเิพ่ือเดก็พิการ. 

นภาภรณ์  หะวานนท,์  เพญ็สิริ   จีระเดชากุล, สุรวุฒิ ปัดไธสง, พิศมยั รตันโรจนส์กุล และคณะ. 

2551.  การประเมินแผนสรา้งเสริมสุขภาวะในพื้ นที่และชุมชน. รายงานการวิจัยภายใต้การ

สนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ. 

นภาภรณ์  หะวานนท,์ พศิมยั รตันโรจนส์กุล และธีรวัลย์ วรรธโนทยั. 2548. การวิจัยการเสริมสรา้ง

ทุนสงัคมเพือ่ชุมชนเขม้แข็ง.  รายงานการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. 

นภาภรณ์  หะวานนท,์  เพญ็สิริ   จีระเดชากุล, สุรวุฒิ ปัดไธสง, พิศมยั รตันโรจนส์กุล และคณะ. 

2546. การวิจยัและประเมินกองทุนหมู่บา้น.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

นภาภรณ์  หะวานนท,์  เพญ็สิริ   จีระเดชากุล, สุรวุฒิ ปัดไธสง และพิศมยั รตันโรจนส์กุล. 2544. 

การวิจัยพลวตัเศรษฐกิจชุมชน 3 ลุ่มน ้ าในประเทศไทย ศึกษากรณีลุ่มน ้ าล าพระเพลิง. 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

นภาภรณ์ หะวานนท ์และพิศมยั รตันโรจนส์กุล. 2542.  สรา้งชุมชนเขม้แข็งบนฐานการผลิตขา้ว

เพือ่การคา้ : ศึกษากรณีความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัรฐั. รายงานการวิจัยโครงการพัฒนา

ดัชนีความเขม็แขง็ของชุมชน.  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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ภาระงานสอน  

 

รหสัวิชา รายวิชา ระดบั 

MER833 สมัมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ ปริญญาเอก 

MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ ปริญญาโท 

FE 501 ชีวิตกบัการศึกษา ปริญญาโท 

FE 502 พ้ืนฐานสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา ปริญญาโท 

SEM501 กระบวนทศัน์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  ปริญญาโท 

ED 500 การศึกษากบัสงัคม ปริญญาโท 

ED 211 กระบวนทศัน์ทางการศึกษา ปริญญาตรี 

ED 312 การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค ปริญญาตรี 
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ชื่อ-นามสกุล  ดร.กติติกร สนัคติประภา 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

 

สงักดั      โครงการปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย                                      

                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวติัการศึกษา 

 
ระดบั 

การศึกษา 
วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 

ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

ปริญญาโท ร.ม. (ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ) 

M.Sc. (Development Studies) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

The University of Bath, UK 

2531 

2530 

ปริญญาตรี รบ. (การระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2526 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

กิตติกร สันคติประภา. 2549.  “มองแต่ไม่เคยเหน็ พูดแต่ไม่มีเสียง ได้ยินแต่ไม่รับรู้ : ว่าด้วยความรู้

เร่ืองการเอาเปรียบกะเทยทางเพศ”. วารสารสงัคมลุ่มน ้ าโขง. ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม 

ลุ่มน า้โขง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 2 ,ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม, 2549) :  

หน้า 37-72. 

 
2. การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

Sankatiprapa, Kittikorn.  “Kathoey prostitute : Voices from the excluded”. Oral presentation in  

 XVIII ISA World Congress of Sociology, 12-19 July 2014, Yokohama, Japan. 

Sankatiprapa, Kittikorn. “Cultural Myths and the Reduction of Human Potential in Development  

: A Case of Thai Kathoey”paper presented at Gender Equity : Issues of Theory, Practice 

and Policy in the Asia-Pacific Region held at Nainital, Uttarakhand (India) on 21-22  

March, 2013.  

กิตติกร สันคติประภา และ ไพโรจน์ วิไลนุช. “อินเทอร์เซก็ส์”. ผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุม

วิชาการเพศวิถีศึกษา คร้ังที่ 3 ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2554  ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมเดอะ
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
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3. บทความวิชาการ 

กติติกร สนัคติประภา และ ไพโรจน์ วิไลนุช. (อยู่ระหว่างจัดพิมพ์). “ประสบการณ์ชีวิตอินเทอร์เซก็ส์-

คนสองเพศในสังคมไทย”. ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย. บรรณาธิการโดย สุชาดา 

ทวีสิทธิ์. ภายใต้การสนับสนุนโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

กติติกร สนัคติประภา . (อยู่ระหว่างจัดพิมพ์). “กะเทยไทยในวัฒนธรรมที่รุนแรง”. ความหลากหลาย

ทางเพศในสังคมไทย. บรรณาธิการโดย สุชาดา ทวีสิทธิ์. ภายใต้การสนับสนุนโดยมูลนิธิสร้าง

ความเข้าใจเร่ืองสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

 

4. หนงัสือ ต ารา  

Sankatiprapa, Kittikorn. Cultural Myths and the reduction of human potential in Development :  

A case of Thai Kathoey. In Equating gender : explorations in Asia and pacific. (Book to 

be published)   

 

     5. งานวิจยั / ทุนวิจยัที่ไดร้บั 

กติติกร สนัคติประภา และจิตติมา เจือไทย.  วิจยัเชิงปฏิบติัการน าร่องเพือ่การฟ้ืนฟูตลาดน ้ าด าเนิน 

สะดวกผ่านการสรา้งความรูใ้นชุมชนดา้นการท่องเทีย่วเพือ่คนทั้งมวล. โครงการวิจัยภายใต้ 

ทุนสนับสนุนของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์  ,สรุวุฒิ ปัดไธสง  ,จิตติมา เจือไทย  ,กิตติกร สนัคติประภา  และนงลักษณ์ 

จันทาภากุล.  ความรูก้ารศึกษาในชายแดน.  โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนของบัณฑิต 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล, ศักด์ิชัย นิรัญทวี และ กิตติกร สนัคติประภา. 2557. 

การวิจัยเชิงปฏิบติัการในการสรา้งการศึกษาส าหรบัผูต้อ้งขัง . รายงานการวิจัยภายใต้

โครงการก าลังใจ ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สนับสนุนโดย

กระทรวงยุติธรรม. 

กติติกร สนัคติประภา, 2555.  ชีวิตและประสบการณท์างเพศความหมายในโลกของคู่ทอม-ดี้  

 รายงานการวิจัยภายใต้โครงการพหุลักษณ์ทางเพศ. สนับสนุนการวิจัยโดยศูนย์มานุษยวิทยา 

สริินธร (องค์การมหาชน) 

นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. 2555. การใชวิ้จัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพือ่น าขอ้ก าหนด

กรุงเทพฯ ไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษาในประเทศไทย . รายงานการวิจัยภายใต้โครงการ

ก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา สนับสนุนโดยกระทรวงยุติธรรม  

นภาภรณ์ หะวานนท,์ กิตติกร สนัคติประภา และ อุษณีย์ ธโนศววรย์. 2554. การสรา้งความฉลาดรู้

เรื่องเพศในสงัคมบริโภค. รายงานการวิจัยภายใต้การสนับสนุนโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจ

เร่ืองสขุภาพผู้หญิง(สคส.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
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กิตติกร สันคติประภา, 2553. มีชีวิตอยู่ไดด้ว้ยการรกัและดูแลเด็กในคุก. รายงานการวิจัยภายใต้

โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา สนับสนุนโดยกระทรวง

ยุติธรรม  

นภาภรณ์ หะวานนท์, เพญ็สิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทยั, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และ กิตติกร      

สนัคติประภา, 2553. ชีวิตที่ถูกลืม: เรื่องเล่าของผูห้ญิงในเรือนจ า. รายงานการวิจัยภายใต้

โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สนับสนุนโดย

กระทรวงยุติธรรม  

นภาภรณ์ หะวานนท์, เพญ็สิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทยั, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และ กิตติกร      

สนัคติประภา, 2552. การประเมินผลการด าเนินงานมูลนิธิเพือ่เด็กพิการ. รายงานการวิจัย

ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธเิพ่ือเดก็พิการ  

กิตติกร สันคติประภา, พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ อุษณีย์ ธโนศวรรย์. 2551. การประเมินผลโครงการ

จัดตั้งส านกังานประสานงานป้องกนัและปราบปรามทุจริตประจ าจังหวดั (โครงการน าร่อง

ภาคกลาง) รายงานการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, สุรวุฒิ ปัดไธสง และ กิตติกร สนัคติประภา, 2549.  

การวิจัยและประเมินโครงการหนึง่อ าเภอหนึง่โรงเรียนในฝัน รายงานการวิจัยภายใต้การ

สนับสนุนของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  
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ภาระงานสอน  

 

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาตรี มศว 202 บูรณาการ 2 

 
มศว 303 บูรณาการ 3 

ศษ 433 การต่อรองกบัวัฒนธรรมการบริโภค 

 SWU 201 Integration I 

 SWU 202 Integration II 

 SWU 301 Integration III 

 SWU 302 Integration IV 

 LSS 312 Special Issues in Leisure, recreation lifestyles 

 TSS 301 Research Methodology 

ปริญญาเอก พฒ 511 ทฤษฎีทางสังคมกับความทนัสมัย 

 พฒ  512 วิธวิีทยาส าหรับการวิจัยทางด้านสังคม 

 พฒ 613 ยุคหลังทนัสมัยกบัทฤษฎีสังคม 

 พฒ 623 การสร้างความรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 

 พฒ 733 ปฏบัิติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 
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ชื่อ-นามสกุล               ดร.ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์ 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

 

สงักดั           โครงการปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย                                      

                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวติัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 
ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปริญญาโท สส.ม. (สงัคมสงเคราะห์ทาง

การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546 

ปริญญาตรี สส.บ.  (สังคมสงเคราะห์

ศาสตร์บัณฑติ)  

(เกยีรตินิยมอนัดับสอง) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์. 2556. “การจัดบริการดูแลทางเลือกในรูปแบบครอบครัวทดแทน ส าหรับเดก็ 

ต่างชาติที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัว”. วารสารศึกษาศาสตร.์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 

10 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556) : หน้า 147-162 

 

     2. การน าเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings 
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์. “กระบวนการเสริมสร้างพลังกลุ่มผู้หญิงอัตลักษณ์”. หนังสือรวมบทความ 
 งานสัมมนาวิชาการเร่ือง สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  

 (หน้า 181-216) และการน าเสนอผลงานวิจัยเน่ืองในงานฉลองครบรอบ 20 ปี ธรรมศาสตร์ 
 ล าปาง เม่ือวันที่ 7 ธนัวาคม 2555. 

 
      3. บทความวิชาการ 

-  

 

      4. หนงัสือ   

ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์. 2555. ผูห้ญิงอตัลกัษณ ์คุณค่าทางสงัคมทีถู่กลืม. หจก.ภาพพิมพ์ จ ากดั. 
กรุงเทพฯ. 
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      5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 
ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์  ,สรุวุฒิ ปัดไธสง  ,จิตติมา เจือไทย  ,กติติกร สนัคติประภา  และนงลักษณ์ 

จันทาภากุล.  ความรูก้ารศึกษาในชายแดน.  โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนของบัณฑิต 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

สรุวุฒิ ปัดไธสง  ,ธนัยา รุจิเสถยีรทรพัย ์และนงลักษณ์  จันทาภากุล.   โครงสรา้งทางการเมืองใน 

 ชุมชนทอ้งถิน่ไทย : ศึกษามิติโครงสรา้งเชิงอุปถมัภ.์  โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนของ 

 บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

อญัมณี บูรณกานนท ์,ธนัยา รุจิเสถยีรทรพัย ์ และวิไลลักษณ์ อยู่ส าราญ. 2557. แนวทางการบริหาร 

จัดการและระดมทุนกองทุน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม :   กรณีศึกษา 

กองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่อยู่ในความรบัผิดชอบ ของกระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย .์ การวิจัยภายใต้การสนับสนุน โดยส านักงานปลัด 

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์.   

อญัมณี บูรกานนท,์ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธุ,์นวลใย วัฒนกูล,โสภา อ่อนโอภาส,ธนัยา รุจิเสถยีรทรพัย,์ 

นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนทชั์ย และวิไลลักษณ์ อยู่ส าราญ. 2557.  การขบัเคลือ่นกองทุนดา้น 

การพฒันาสังคมในประเทศไทย . การวิจัยภายใต้การสนับสนุน โดยส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.). 

สรุวุฒิ ปัดไธสง  ,ธนัยา รุจิเสถยีรทรพัย ์ ,จิตติมา เจือไทย และนงลักษณ์  จันทาภากุล. 2556.  การ 

ประเมินโครงการบา้นนนทภูมิบา้นแห่งความสุข.  รายงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ 

สถานสงเคราะห์เดก็พิการและทุพพลภาพปากเกรด็ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.).    

ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์ และป่ินหทยั หนูนวล. 2556. รูปแบบการดูแลทางเลือกส าหรบัเด็กต่างชาติที ่

ตอ้งพลดัพรากจากครอบครวั. การวิจัยภายใต้การสนับสนุน โดยองค์กรช่วยเหลือเดก็ระหว่าง 

ประเทศ ส านักงานในประเทศไทย (Save The Children International Thailand Programme 

Office).  

ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์. 2554. การถอดประสบการณก์ารเสริมสรา้งพลงัผูห้ญิงอตัลกัษณ.์ รายงาน 

การวิจัยภายใต้การสนับสนุนโดยโครงการสขุภาวะผู้หญิง มูลนิธผู้ิหญิง และส านักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)    

ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์. 2549. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาครอบครวัคนพิการ. รายงานการวิจัยภายใต้ 

 การสนับสนุนโดยแผนงานสร้างเสริมสขุภาพ. 

ป่ินหทัย หนูนวล และธนัยา รุจิเสถียรทรพัย.์ 2549. ระบบคุม้ครองแรงงานเด็กต่างดา้ว. รายงาน 

 การวิจัยภายใต้การสนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 
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ภาระงานสอน  

 

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาเอก พฒ 511 ทฤษฎีทางสังคมกับความทนัสมัย 

 พฒ 631 ยุคสมัยของความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 

 พฒ 732 การคิดและการแสดงออกเชิงวิพากษ์  

 พฒ 733 ปฏบัิติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 
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ชื่อ-นามสกุล  ดร.นงลักษณ์ จันทาภากุล 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

 

สงักดั           โครงการปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย                                      

             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประวติัการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 
ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 

ปริญญาตรี พย.บ. (พยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 2529 

 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

นงลักษณ์  จันทาภากุล และนรินทร์  สังข์รักษา. 2556. “การศึกษาศักยภาพในการทอ่งเที่ยวเชิง 

 วัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี” วารสารวิทยบริการ. ส านักวิทยบริการ.  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปีที่ 24 ,ฉบับที่ 2 (เมษายน –มิถุนายน  

 2556) : หน้า 34-48 

 

2. การน าเสนอผลการวิจยั conference /abstract /proceedings 

Nonglux Chantapakul. 2010. “On the Mass Commodification of Female Body in Thai Society”.  

 Paper presented at Women’s Health Well-Being between Culture and the Law 

International Conference at The Imperial Tara Hotel Sukhuvit 26 Bangkok , Thailand. 

On 28-29 January 2010.  

 

3. บทความวิชาการ 

- 

 

4. หนงัสือ ต ารา 

นงลักษณ์ จันทาภากุล. 2552. “ออทสิติก”. คู่มือการศึกษาวิชาบูรณาการ. ศูนย์บริหารจัดการวิชา 

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

นงลักษณ์ จันทาภากุล. 2551. “อตัชีวประวัติ คืออะไรในความหมายของการวิจัย” คู่มือการศึกษา 

 วิชาบูรณาการ 2. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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 5. งานวิจยั /ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์  ,สรุวุฒิ ปัดไธสง  ,จิตติมา เจือไทย  ,กติติกร สนัคติประภา  และนงลกัษณ ์

จันทาภากุล.  ความรูก้ารศึกษาในชายแดน.  โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนของบัณฑิต 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

สรุวุฒิ ปัดไธสง  ,ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์ และนงลกัษณ ์ จนัทาภากุล.   โครงสรา้งทางการเมืองใน 

 ชุมชนทอ้งถิน่ไทย : ศึกษามิติโครงสรา้งเชิงอุปถมัภ.์  โครงการวิจัยภายใต้ทุนสนับสนุนของ 

 บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

นงลักษณ์ จันทาภากุล. การผนวกรวมทางวฒันธรรมของเยาวชนหลากหลายชาติพนัธุใ์นสงัคมไทย.  

 (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

สรุวุฒิ ปัดไธสง  ,ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์  ,จิตติมา เจือไทย และนงลกัษณ ์ จนัทาภากุล. 2556.  การ 

ประเมินโครงการบา้นนนทภูมิบา้นแห่งความสุข.   รายงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ 

สถานสงเคราะห์เดก็พิการและทุพพลภาพปากเกรด็ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.).    

นงลักษณ์  จันทาภากุล และนรินทร์  สงัข์รักษา. 2556. การศึกษาศกัยภาพในการท่องเทีย่วเชิง 

 วฒันธรรมของชุมชนบา้นหวัเขาจีน จงัหวดัราชบุรี. รายงายวิจัยภายใต้การสนับสนุนบางส่วน 

 จากส านักงานการทอ่งเที่ยวและกฬีา จังหวัดราชบุรี. 

นงลักษณ์ จันทาภากุล. 2553. การท าใหร่้างกายของผูห้ญิงเป็นสินคา้มวลชนในสงัคมไทย. รายงาน

การวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ภาระงานสอน  

 

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาเอก พฒ 511 ทฤษฎีทางสังคมกับความทนัสมัย 

 พฒ 512 วิธวิีทยาส าหรับการวิจัยทางด้านสังคม 

 พฒ 613 ยุคหลังทนัสมัยกบัทฤษฎีสังคม 

 พฒ 631 ยุคสมัยของความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 

 พฒ 732 การคิดและการแสดงออกเชิงวิพากษ์ 

 พฒ 732 ปฏบัิติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 
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ชื่อ-นามสกุล           ดร.ศรัณย์  พิมพ์ทอง    

 

ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

 

สงักดั         สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ประวติัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาทีไ่ดร้บั สถานทีศึ่กษา 
ปีทีจ่บ

การศึกษา 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  
(พัฒนาสงัคมและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม) 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2554 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ 

(เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ) 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
2550 

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ (เกยีรตินิยม

อนัดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2544 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

ศรัณย์  พิมพ์ทอง. 2557. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน 

          มหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ, 37(142) : 16-32. 

ศรัณย์  พิมพ์ทอง และดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2555.  “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

          ป้องกันโรคเอดส์ในชายที่ มีเพศสัมพันธ์กับชาย : ตัวแบบสมการโครงสร้าง”. วารสาร 

          พฤติกรรมศาสตร,์ 18(2) : 90-107. 

ศรัณย์  พิมพ์ทอง. 2554. “กลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะ 

          มีเพศสมัพันธใ์นชายที่มีเพศสมัพันธก์บัชาย”. วารสารพฒันาสงัคม, 13(2) : 88-111. 

 

2. การน าเสนอผลงานวิจยั  conference /abstract /proceedings  

Pimthong Saran. 2014. “Causal Relation Model of Factors Influencing Retention of Thai 

          University Academic Staffs”. Oral Presentation at The 28
th
 International Congress of 

          Applied Psychology, Paris, France on 8-13 July 2014. 

Pimthong Saran. 2012. “Psycho-Social Factors Correlated with Safe Sex Behavior in Men 

          Who Have Sex with Men : A Structural Equation Model”. Poster Presentation at The 

          XIX International AIDS Conference, Washington DC, USA on 22-27 July 2012. 
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3. บทความวิชาการ 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. 2557. “คุณลักษณะที่เป็นจุดแขง็ : แนวคิด การวัด และแนวทางการพัฒนา”. 

         วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2) : 189-208. 

ศรัณย์  พิมพ์ทอง. 2556. “การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพด้วยชุดเคร่ืองมือทางอินเตอร์เนต็”. 

         วารสารคณะพยาบาลศาสตรม์หาวิทยาลยับูรพา, 21(2) : 40 – 54. 

 

4. หนงัสือ ต ารา 

- 

 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. 2557. การศึกษาขา้มวฒันธรรมปัจจยัทางจิตสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤติกรรมการ 

         บริโภคอย่างพอเพยีงของนกัศึกษาในประเทศไทยและมาเลเซีย. รายงานวิจัยภายใต้ทุนวิจัย 

         เงินรายได้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. 2555. ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน 

         มหาวิทยาลยัสายวิชาการ.รายงานวิจัยภายใต้ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

 

ภาระงานสอน  

 

ระดบั รายวิชา 

ปริญญาโท วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 

วป 682 การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเดก็และเยาวชน 

วป 722 ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์การ 

จป 631 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ปริญญาเอก RB 711 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science III 

จป 831 จิตวิทยาเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ 

จป 832 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาองค์การ 

 จป 837 ภาวะผู้น าและประสทิธิผลของกลุ่ม  
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ภาคผนวก ข 

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ค 

ส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 
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หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที ่           /2554 

เรือ่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาพฒันศึกษาศาสตร ์

………………………… 

                     เพ่ือให้การปรับปรุงหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ           สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ 

มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์   ดังรายช่ือต่อไปนี้  

 

รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ หะวานนท ์ ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ณรงค์  พ่วงพิศ   ที่ปรึกษา 

อาจารย์มณีมัย   ทองอยู่   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์อุษณีย์   ธโนศวรรย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุวุฒิ ปัดไธสง   ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพญ็สริิ จีระเดชากุล  กรรมการ 

อาจารย์พิศมัย   รัตนโรจน์สกุล  กรรมการ 

อาจารย์นงลักษณ์  จันทาภากุล  กรรมการ 

อาจารย์กติติกร   สนัคติประภา  กรรมการและเลขานุการ 

อาจารย์ธนัยา   รุจิเสถียรทรัพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 2 กนัยายน  2554 เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่         เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2554 

 

 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ) 
                  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 

รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 
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รายชื่อผูท้รงคุณวุฒิในการวิพากษห์ลกัสูตร 

 

1. อาจารย ์ดร. มณีมยั ทองอยู่ 

- อาจารย์ประจ าภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

2. อาจารย ์ดร.อุษณีย ์ธโนศวรรย ์

- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิารและนักวิชาการ

ด้านนโยบายการศึกษาของรัฐ 

- ผู้อ านวยการภารกจินโยบายและระบบ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 
 

ขอ้เสนอแนะจาก

ผูท้รงคุณวุฒิ 
การด าเนินการปรบัปรุง 

เหตุผลในการ

ไม่ปรบัปรุง

แกไ้ข 

หมวดที่ 1 ข้อ 8 อาชีพที่

สามารถประกอบอาชีพได้

หลังส าเรจ็การศึกษา ควร

เพ่ิมนักวางแผน ผู้บริหาร

ระดบันโยบาย 

ได้มกีารแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และได้แก้ไขเปล่ียนแปลง

ดงันี้ 
1. อาจารย์ นักวิชาการในสถาบนัการศึกษา และหน่วยงานวิชาการที่

ต้องการนักวิชาการระดบัสงู 
2. นักวิจัยด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาสงัคม เช่นนักวิชาการทาง  

การศึกษา นักวิเคราะห์นโยบาย นักวางแผน ผู้บริหารระดบั

ก าหนดนโยบาย 

- 

หมวดที่ 2 ข้อ 5.6 

กระบวนการประเมนิผล  

ควรมกีารปรับข้อความให้มี

ความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

ได้มกีารแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ดงันี้  
การประเมนิความก้าวหน้าของการวิจัย โดยให้นิสติได้น าเสนอ

ความก้าวหน้าและเอกสารรายงานความก้าวหน้าต่ออาจารยป์ระจ า

หลักสตูร รวมทั้งมกีารประเมนิคณุภาพของงานวิจัย และการตพิีมพ์

ผลงานวิจัยโดยผลงานปริญญานพินธจ์ะต้องได้รับการตพิีมพ์ในวารสาร

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) ก่อนการตพิีมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  

- 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการประเมินหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 
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รายงานการประเมินผลหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิตและปรชัญาดุษฎีบณัฑิต                 

สาขาพฒันศึกษาศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2548) 

 

ส่วนที ่1 

  
 หลกัการและเหตุผล 

 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เป็น

หลักสตูรที่เน้นความรู้จากสาขาวิชาการต่าง ๆ  มารวมกนัโดยยึดเอาประเดน็การพัฒนาเป็นจุดหลัก 

สาขาวิชาการดังกล่าวน้ี ส่วนใหญ่มาจากสาขาสังคมศาสตร์ อนัเป็นสาขาที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาไป

ตามการเปล่ียนแปลงของสังคมซ่ึงค่อนข้างรวดเรว็ การเปล่ียนแปลงน้ีไม่ใช่แค่การเปล่ียนแปลงของ

สงัคมเทา่น้ัน หากแต่ความก้าวหน้าของสาขาวิชากมี็ส่วนท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงได้ด้วย 

 หลักสตูรสาขาวิชาพัฒนศึกศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนมาระยะหน่ึง เป็นปัจจุบันการที่

ก  าหนดอุดมการณ์ทางการศึกษาจากผู้สอน และนิสิตร่วมกนัผ่านการสร้างให้เป็นนักพัฒนศึกษาศาสตร์

อนัเป็นนักวิชาการ นักปฏบัิติการที่ส่งผลกระทบต่อสงัคมได้ และพวกเขาเหล่าน้ีจ าเป็นต้องการได้รับ

การทบทวนและเป็นผู้สามารถสะท้อนกลับต่อหลักสตูรที่เรียนมาว่าวันเวลาผ่านไประยะหน่ึงแล้ว การ

พิจารณาดูแลตนเองสะท้อนกลับ และต่อรองกบัความเป็นตัวตนของนักพัฒนศึกษาศาสตร์ จะเป็น

อย่างไร 
 ความจ าเป็นของการปรับปรุงหลักสตูรอกีประการหน่ึง คือ หลักสตูรที่ด าเนินการเปิดสอนน้ัน

เป็นไปตามกรอบกติกา กฎเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแบบเก่า ซ่ึงหลักสตูรใช้มา

หกปีแล้ว แต่บัดน้ีกฎเกณฑ์กติกาเป็นแบบใหม่ ดังน้ันแล้วด้วยเง่ือนไขประการน้ีจึงจ าเป็นต้องปรับปรุง

หลักสตูรสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ให้สอดคล้องกบัเหตุการณ์ และความก้าวหน้าของวิชาการและสงัคม 

ที่เปล่ียนไป 
 เมื่อมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสตูรดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างย่ิงที่หลักสตูรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินวิโรฒ ต้องมีการประเมินหลักสตูร เพ่ือให้ทราบสถานภาพความเป็นไปของการด ารงอยู่ของ

ปัญหา อุปสรรคความส าเรจ็ จุดเด่น จุดด้อย เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงหลักสตูรต่อไป  

 

 วตัถุประสงค ์
 เพ่ือประเมินหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาพัฒนศึกษา 

ศาสตร์ ในเน้ือหาของหลักสูตรจากการสะท้อนประสบการณ์ของผู้ผ่านการเรียนการสอนของหลักสตูรนี้  

ซ่ึงจะท าให้ได้ข้อมูลส าหรับการน าไปสู่ข้อสรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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ส่วนที ่2  

 แนวคิดการประเมินหลกัสูตร 
 ครอนบาค (Cronbach.1970) คือ ปรมาจารย์ด้านการประเมินหลักสูตรได้ให้ความหมายของ

การประเมินหลักสตูรไว้ว่า เป็นการรวบรวมข้อมูลและการให้ข้อมูลน้ันมาเป็นประโยชน์ส าหรับการ

ตัดสนิใจในเร่ืองเกี่ยวกบักระบวนการเรียนการสอน โปรแกรมการศึกษา การประเมินแนวน้ีส่วนใหญ่จะ

มีการตั้งเป้าโดยผู้มีอ านาจไว้ล่วงหน้า และกระบวนการด าเนินวิธกีารจะเป็นแบบการวิจัยประเมินผล 

เชิงปริมาณ มุ่งเกบ็รวบรวมเชิงตัวเลขที่ได้มาประมวลผลโดยเทคนิคทางสถิติ และเป็นกระบวนการ

ด าเนินการโดยนักวิจัยที่ถือว่ามีความเป็นกลาง ไม่มีอคติส่วนตัว ผลการประเมินของหลักสตูรจึงเช่ือกนั

ว่าได้รับความน่าเช่ือถือสงู การประเมินผลแนวนี้ ได้รับอทิธผิลจากกระบวนการประเมินโครงการพัฒนา

ต่างๆ ซ่ึงมุ่งหวังเปรียบเทยีบผลของการด าเนินการ(เชิงปริมาณกบัเป้าหมายของโครงการที่ก  าหนดไว้

ล่วงหน้าแล้ว) ดังน้ัน การประเมินยังขาดส่วนที่เป็นมิติของผู้รับผลกระทบจากโครงการในส่วนของผู้อยู่

ในประสบการณ์จริง อนัมีทั้งส่วนที่เป็นความรู้สกึ ค่านิยม อารมณ์ ความพึงพอใจของผู้อยู่ใน

สถานการณ์น้ันๆ  
 ดังน้ันแล้ว หากประเมินหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาพัฒน

ศึกษาศาสตร์ โดยยึดผู้ที่ศึกษาและผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นส าคัญ กล่าวคือ

ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นผู้มีส่วนส าคัญของหลักสูตร เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายหรือความคาดหวัง

จากการเรียนการสอนเอง ผู้เรียนมีสทิธทิี่จะก าหนดความต้องการของตนเอง เป็นผู้รู้ว่าอะไรและ

เพียงใดส าหรับตนเองที่มาศึกษาในหลักสตูรน้ี การพิจารณาหรือค านึงถึงของผู้คนเหล่าน้ีเกดิข้ึนใน

สถานการณ์จริง อนัเป็นสภาวะการด ารงยู่อย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalistic) การด ารงอยู่ของ

กระบวนการเรียนการสอนน้ีเป็นระบบความสมัพันธท์างสังคมที่ผู้คนรับรู้และเข้าใจได้น้ันหมายความว่า 

สามารถตีความหมาย ให้ความหมายต่อประสบการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อนัเป็นการเข้าใจตามสภาพ

ธรรมชาติของกระบวนการทางสังคม ความเข้าใจนี้ เป็นทั้งเข้าใจตนเองและผู้อื่น (สภาพแวดล้อม)  

 ผู้เรียนมีปฏสิัมพันธก์บัหลักสตูร ซ่ึงเอกสารที่เป็นที่รู้จักหรือได้อ่านต้ังแต่ก่อนสมัครเข้าเรียน 

ได้ทราบความเหน็จากการอ่าน การสนทนากบัเพ่ือนร่วมเรียนและกบัครูบาอาจารย์ที่ท  าการสอน ผล

ของการปฎิสัมพันธน้ี์ ย่อมน าไปสู่การตัดสนิใจหรือท าความเข้าใจในปรากฏการณ์ของการเรียนการสอน

น้ีได้อย่างแน่นอน จากความเช่ือท าให้ผู้ประเมินหลักสตูรเหน็ว่า กลุ่มผู้เรียนสามารถตั้งความคาดหวัง

และก าหนดความเหน็ต่อหลักสตูรได้อย่างมีความหมายและสะท้อนภาพความเป็นตัวตนของหลักสูตร

พัฒนศึกษาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  
 

วิธีด าเนนิการ 

 การประเมินหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ และปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพัฒน

ศึกษาศาสตร์ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้ีใช้การประเมินตามแนวการศึกษา

สภาพธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) จากกลุ่มผู้ผ่านและก าลังอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนของ

หลักสตูรที่ผ่านมานับต้ังแต่เปิดหรือด าเนินการเรียนการสอนหลักสตูรเป็นต้นมา กลุ่มผู้เรียนและผ่าน

การเรียนนี้ จ านวน 22 คน มาประชุมร่วมกนัเพ่ือด าเนินการอภิปราย (Group Discussion) ภายใต้การ
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ด าเนินการ (Moderate) หรือน าการอภิปรายตามประเดน็ที่ก  าหนดไว้เป็นแนวทางเพ่ือคุมประเดน็ไม่ให้

แตกกระจาย และด่ิงสู่ค าตอบหรือความที่สะท้อนสภาพจริงตามสภาวการณ์ธรรมชาติของกระบวนการ

เรียนการสอนของหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ทุกรายวิชาที่ผ่านมา กระบวนการน้ีถูกหยิบยกประเดน็

ส าคัญมาเป็นหัวข้อการอภิปราย ให้ความเหน็ อนัเป็นข้อมูลที่ได้รับการบันทกึโดยจดบันทกึ (Take 

Note) ของค าพูดทุกคน ซ่ึงผู้บันทกึหลายคนแบ่งหน้าที่กนัท าอย่างเป็นระบบว่าผู้ให้บันทกึการพูดของ 

ผู้อภิปรายผู้ใด 
 แนวทางการสมัภาษณ์ (Guide Line) ถูกออกแบบหรือก าหนดประเดน็ค าถามตามเน้ือหาของ

หลักสตูรชุดของค าถามเป็นค าถามที่แสดงความคาดหวัง ความเข้าใจ ความรู้สกึ ความเหน็ อนัเป็นการ

สะท้อนกระบวนการปฎิสมัพันธจ์นเกดิภาพหรือความหมายที่ได้ผ่านการคิด กล่ันกรองแล้ว ดังน้ัน 

จึงเป็นข้อค าถามที่เป็นทั้งจินตนาการและการสะท้อนกลับภายในตัวนิสติ (Reflection) อนัเป็น

กระบวนการเกดิข้ึนของความหมายที่มีผลทั้งจากสภาพแวดล้อม (โครงสร้าง) และตัวบุคคล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยพิจารณาข้อความจากการจดบันทกึของการอภิปรายกลุ่ม 

โดยน ามาให้ความหมาย สร้างแนวคิดแล้วจัดประเภทโดยอาศัยหลักการเช่ือมโยงแนวคิดที่สามารถ

อธบิายปรากฏการณ์ให้เกิดความเหน็ขึ้นมาได้ 

 

ส่วนที ่3 

 การวิเคราะหก์ารประเมินผลหลกัสูตร 

 ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการประเมินผลหลักสตูรนี้ด าเนินการตามเน้ือหาของหลักสตูรอนัเป็น

เอกสารทางราชการของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปน้ี 

1. ปรชัญาของหลกัสูตร 

เน้ือหาใจความของหลักสตูรปรากฏว่าเป็น          “การพัฒนาต้องอยู่บนฐานคิดของจริยธรรม 

ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ สนัติภาพและความย่ังยืน การพัฒนาที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกจิ ความ

ทนัสมัย ความเจริญก้าวหน้า การท าบ้านเมืองให้มีความเป็นเมือง เป็นการพัฒนาที่มุ่งการเพ่ิมการ

ลงทุน การสร้างรายได้ การส่งสนิค้าส่งออก การบริโภคแบบบริโภคนิยมอนัส่งผลให้เกดิปัญหาตามมา

มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด อาชญากรรม การใช้แรงงานเดก็ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การกระจาย

รายได้แบบไม่เสมอภาค รายได้กระจุกตัวในกลุ่มนายทุนและเมืองชนบทยากจน ทรัพยากรถูกท าลาย

และใช้ไปอย่างไม่ตระหนักต่อการสิ้นเปลือง สร้างความไม่ถูกต้องเป็นธรรมอนัเป็นการพัฒนาที่ไม่

ค านึงถึงจริยธรรม 
การพัฒนาแบบทนัสมัยหรือสร้างความเจริญก้าวหน้าแบบตะวันตกเป็นการพัฒนาแบบเส้นตรง 

เส้นเดียว (Linear Progress) ไม่มองการพัฒนาแบบเส้นขนานน้ันคือ ไม่มีทางเลือกให้กบัการพัฒนา 

อุดมการณ์พัฒนาที่ถูกก าหนดมาจากส่วนกลางไม่เปิดโอกาสให้คนรอบนอก คนเลก็คนน้อย อ านาจจาก

ศูนย์กลางบังคับผู้คนน้ี คือกระบวนการจัดล าดับสงูต ่าของผู้คน แบ่งประเภทคนให้แตกต่างจากฐานคิด

ทางเศรษฐกจิ สังคม ให้อกีฝ่ายหน่ึงสงูและอกีฝ่ายหน่ึงต ่า อนัยังผลให้เกดิความไม่เป็นธรรม การไม่

เทา่เทยีมซ่ึงเป็นท าลายศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
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 การพัฒนาที่ตระหนักในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ต้องยึดคนเป็นส าคัญ สามารถก าหนดพัฒนา

ความต้องการของตนอย่างสอดคล้องกบัศักยภาพและสถานภาพของตน มีทางเลือก มีสิทธติัดสนิใจ  

มีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมอย่างเทา่เทยีมที่แท้จริง ไม่มีอคติทางเพศ ทางศาสนา และเช้ือชาติ 

 การพัฒนาภายใต้กรอบแนวความคิดแบบตะวันตกเน้นการพัฒนาความเป็นอุตสาหกรรมการ

จ าเริญเติบโตทางเศรษฐกจิและเน้นความเป็นเมืองดังกล่าวข้างต้นนั้น อุดมการณ์พัฒนาน้ีได้รับการ

ตอบสนองโดยแผนการพัฒนา การจัดสรรงบประมาณ การส่งเสริมการสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุน

สร้างระบบเศรษฐกจิเน้นทุนนิยมอย่างเข้มข้น ระบบการด าเนินการน้ี ได้กล่าวแล้วว่าเน้น

กระบวนการพัฒนาที่ไม่เทา่เทยีมกนั ซ่ึงเป็นเพราะมีโครงสร้างอนัเป็นระบบความสัมพันธท์ี่ก่อให้เกดิ

ความรุนแรงที่ลึกซ้ึงและแยบยล ความรุนแรงน้ีแม้ไม่ปรากฏเป็นรูปแบบทางก าลังอ านาจทางกายภาพ

แต่ปรากฏผลในรูปแบบความยากจน ความไม่เทา่เทยีมกนั การรังเกยีจหรือมีอคติ การพัฒนาในยุค

ใหม่ด้วยการขจัดความรุนแรงเชิงโครงสร้างดังกล่าว สลายพลังบังคับของโครงสร้างในอนัที่จะก าหนด

รูปแบบ อตัลักษณ์ตัวตนของการพัฒนาแบบตะวันตก โดยการเปิดพ้ืนที่ สลายเส้น หรือสร้างพลัง

อ านาจให้ผู้คนทุกคนสร้างตนข้ึนมาอย่างมีศักด์ิศรีและย่ังยืน 
 

2. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสตูรจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเดน็  ตาม 

เน้ือหาของหัวข้อย่อยวัตถุประสงค์หลักสตูรดังน้ี 
2.1 การเรียนการสอนโดยการอภิปรายถกเถียงในช้ันเรียนระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียนที่มี 

การมอบหมายให้อ่านทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการพัฒนา การแก้ปัญหาสงัคมในระดับปริญญาเอกน้ีด าเนินการ

อย่างเข้มข้น และทฤษฎีที่สอนน้ีจะน าเอาทฤษฎีที่ก  าหนดไว้ในรายวิชา ซ่ึงมีทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ทั้ง

กลุ่มทฤษฎีสมัยใหม่ (Modern Theory) และหลังสมัยใหม่ (Postmodern Theory)  การศึกษาสามารถ

สร้างนักวิเคราะห์หรือมองปัญหาการพัฒนาอย่างลุ่มลึกและบูรณาการน้ัน ผู้เรียนจะผ่านการเรียนตาม

หลักสตูรในหมวดหรือกลุ่มทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงมีทั้งในยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ในหมวด

หรือตามวิชาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาและกลุ่มความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ ผู้ศึกษาจะ

มองเหน็การครอบง าหรือการก าหนด หรือสร้างความจริงโดยอุดมการณ์การพัฒนาแบบทนัสมัย 

(Modernization) อนัเป็นวาทกรรมที่สร้างความจริงหรืออตัลักษณ์ของการพัฒนาที่เกิดข้ึนในสงัคมไทย 

กลุ่มทฤษฎีหลังทนัสมัยและพัฒนาศึกษาศาสตร์เปิดโปงหรือร้ือสร้าง (Deconstruction) สรรพสิ่งที่ถูก

สร้างโดยสังคมสมัยใหม่ว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร จากอ านาจ ความรู้ ซ่ึงมีเจตจ านงอยู่เบ้ืองหลัง 

น้ีคือการสอนให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รู้เทา่ทนัและค านึงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม 

2.2 การเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑติที่สามารถสร้างองค์ความรู้แบบองค์รวม ภายใต้ 

บริบทสงัคม โดยยึดคนและชุมชนเป็นศูนย์กลางและค านึงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมน้ัน เป็น

การเรียนการสอนให้ความรู้ทางวิชาการอย่างวิพากษ์ หรือมองทะลุกรอบอ านาจความรู้ที่จะครอบง าได้

น้ันคือผู้เรียนเป็นผู้รู้วิธวิีทยาการวิจัย แนวปฏฐิานนิยมที่ยึดถือว่าความจริงด ารงอยู่อย่างประจักษ์รู้โดย

อาศัยประสบการณ์และวัด (ในเชิงปริมาณ) ได้อย่างชัดเจน การวัดผ่านเคร่ืองมือที่ออกแบบมาอย่าง
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น่าเช่ือถือ มีทฤษฎีเป็นกรอบส าหรับการอ้างองิ ถึงความสมัพันธข์องตัวแปรที่จะทดสอบจาก

กระบวนการวิจัย 
  ความรู้ตามแนวปฏฐิานนิยม อยู่ในรูปของทฤษฎี หรือตัวแบบอนัสามารถนิรนัย เพ่ือ

อธบิายสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ ความสมัพันธ์ระหว่างผู้รู้กบัความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาน้ันแยก 

จากกนั (นักวิชาการด ารงตนเป็นกลาง) ผู้ที่เป็นบัณฑติพัฒนศึกษาศาสตร์ได้รับการสอนให้มีความรู้

เกี่ยวกบัระเบียบวิธวิีจัยแนวส านักปฏฐิานนิยมในระดับที่สามารถวิพากษ์และด าเนินการวิจัยแนวน้ีได้ 

  วิธวิีทยาการวิจัยแนวสร้างสรรค์นิยม (Constructivist) ที่เช่ือว่าความจริงถูกสร้างมา

จากสงัคมหรือผู้อยู่ในปรากฏการณ์น้ัน ความรู้เกี่ยวกบัความจริงเป็นเร่ืองของการตีความหรือการสร้าง

ความหมาย ความรู้กบัผู้รู้ไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ การสร้างความรู้ได้มาจากข้อมูลหรือ

ประสบการณ์ โดยการสร้างแนวคิดแล้วจัดความสมัพันธร์ะหว่างแนวคิดเพ่ือสามารถอธบิาย

ปรากฏการณ์ได้ กระบวนการดังกล่าวคือกระบวนการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลหรือทฤษฎีฐานราก 

(Grounded Theory) แนวทางวิธวิีวิทยาแบบน้ีเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซ่ึงอาศัยเทคนิควิธกีารส าหรับเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก มีรายละเอียดของความรู้สกึอารมณ์ 

ประสบการณ์ อนัท าให้เกดิความรู้สกึหรือค านึงในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และความหลากหลายของ

วัฒนธรรม 
  แนวทางการวิจัยหรือการแสวงหาความรู้แนวหลังโครงสร้างนิยม ซ่ึงเช่ือความจริงถูก

สร้างมาเช่นกนั โดยอ านาจหรือเจตจ านงที่อยู่เบ้ืองหลังของความจริงชุดน้ันผ่านผู้สร้างหรือก าหนด

ความจริงให้เกดิกบับุคคลที่เรียกว่า อตับุคคล (Subject) ดังน้ัน การหาความรู้แบบน้ีจ าเป็นต้อง

วิเคราะห์ให้เหน็กระบวนการสร้างความจริงน้ี เพ่ือไม่ให้บุคคลตกเป็นเป้าหมายหรือกลายเป็นวัตถุ

ผู้ถูกกระท า 
  นักวิจัยต้องยืนอยู่ข้างผู้ถูกกระท าหรือบุคคลชายขอบที่อ  านาจจากศูนย์กลางสร้างความ

เหนือกว่าและท าให้เหน็หนทางของการสร้างพลังหรือศักด์ิศรีของผู้เสียเปรียบ โดยการวิเคราะห์ให้เหน็

ภาพหรือกระบวนการสร้างความจริง อตัลักษณ์ตัวตนของคนชายขอบด้วยอ านาจความรู้ เจตจ านงหรือ

อดุมการณ์ รวมทั้งระบบโครงสร้างให้เป็นตัวตน อตัลักษณ์ ความจริงเช่นนั้น การถอดรหัสหรือร้ือสร้าง

น้ีเป็นวิธวิีทยาที่ผู้วิจัยต้องหรือวิเคราะห์จากระดับของญาณวิทยาและภววิทยา (Epistemology and 

Ontology) เพ่ือให้เหน็การสลายอ านาจ การสลายเส้นแบ่ง การสลายมายาคติ การเปิดพ้ืนที่ หาก

นักวิจัยพัฒนาตนเอง จนมีความสามารถมองเหน็ประเดน็การวิเคราะห์สงัคมดังกล่าวแล้วน้ัน คือผู้น้ัน

สามารถมองแบบองค์รวมอันเป็นสภาวะเช่นนั้นเอง  

2.3 นักพัฒนศึกษาศาสตร์เป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ต้องการ 

ให้มนุษย์มีศักด์ิศรี สร้างความเทา่เทยีมกนัและความเสมอภาคในสังคม ช้ีชวนให้เหน็ความแยบยล ของ

กระบวนการครอบง าทางอ านาจแบบใหม่ที่มาในรูปของความรู้ ความปรารถนาดี ความเป็นธรรมชาติ 

หรือความปกติ ซ่ึงเป็นการยากนักที่จะมองเหน็การครอบง าหรือการเป็นผู้ได้เปรียบในยุคสมัยของ

สงัคมสร้างความเจริญต่อการพัฒนา การเป็นนักพัฒนศึกษาศาสตร์ท้าทายให้คนก้าวพ้นการเป็น

นักพัฒนาในกระบวนทศัน์ของยุคทนัสมัยที่เอาเปรียบ มีความเหนือกว่า หรือถือประโยชน์เหนือกว่า

เช่นน้ันคือการสร้างปัญญาให้รู้เทา่ทนัอนัเป็นการศึกษาที่แท้จริงที่ต้องพัฒนาหรือสร้างให้เกดิข้ึน และ
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หากน าทางผู้คนก้าวข้ามเขตแดนดังกล่าวได้น้ันคือการเป็นผู้เข้าถึงความเป็นธรรมและน ามาซ่ึงสนัติสขุ

อนัยั่งยืนมาสู่มนุษยชาติ 

  
รายวิชา 

1. จ านวนหน่วยกติของรายวิชาแต่ละรายวิชาที่ก  าหนด จ านวนมากเกนิไป  ส าหรับการเป็น 

รายวิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอนแบบบรรยาย คือก าหนดไว้ 4 หน่วยกิตน้ัน  หมายความว่าในหน่ึง

สปัดาห์จะเรียนในช้ัน 4 ช่ัวโมงหากเรียนในวันเดียวกต่็อเน่ืองยาวนาน ท าให้บรรยากาศการเรียนการ

สอนเกดิความเหน่ือยล้า ความน่าสนใจของรายวิชาน้อยลงไป และ 4 หน่วยกติ ยังหมายรวมไปถึงการ

ค้นคว้านอกห้องอกี 8 ช่ัวโมง ซ่ึงเป็นไปได้ยากเพราะต้องมีเวลาศึกษารายวิชาอื่นๆ อกีด้วยเช่นกนั 

2. รายวิชาพ้ืนฐานในรหัสเลขที่น าหน้า 5 ซ่ึงเป็นรายวิชาส าหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี 

ที่มีพ้ืนความรู้ไม่เพียงพอที่จะเรียนทฤษฎีความรู้ที่ก้าวหน้าไปได้ ซ่ึงผู้เข้าเรียนด้วยวุฒิปริญญาโท  

หากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเหน็ว่าควรลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวกท็ าได้ จากหลักการน้ีเรา

พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามามีปัญหา แม้จะเป็นผู้ใช้วุฒิปริญญาโทเข้ามาเรียน กไ็ม่สามารถก้าวข้าม

ไปเรียนวิชาที่มีเน้ือหาก้าวหน้าหรือสงูไปกว่าวิชารหัสน าหน้าด้วยหมายเลข 5 ได้ดีนัก ทั้งน้ี เพราะว่า

นิสติส าเรจ็การศึกษาจากสาขาต่างๆ หลากหลายพ้ืนความรู้ไม่เทา่กนั และไม่ไปในแนวทางเดียวกนั 

ผู้เรียนส่วนใหญ่เหน็ว่าการให้ไปเรียนวิชาพ้ืนฐานเป็นประโยชน์มาก และไม่เป็นการเสยีเวลาแต่อย่างใด 

3. หมวดวิชาวิธวิีทยาวิจัย    เน้ือหาการเรียนการสอนครอบคลุมแนวทางการสอนหลักๆ ของ 

โลก วิชาทางสงัคมศาสตร์ในปัจจุบันอนัได้แก่ ปฎิฐานนิยม สร้างสรรค์นิยม และหลังโครงสร้างนิยม 

การเรียนการสอนนอกจากศึกษาหลักการ แนวคิด วิธกีาร เทคนิคการวิจัยของแต่ละแนวทางอย่าง

ละเอยีดลึกซ้ึงเข้มข้นแล้ว ยังก าหนดให้มีการเรียนการสอนปฏบัิติการวิจัยอนัเป็นการฝึกให้ท าวิจัยใน

ภาคสนามจริง เป็นการสร้างประสบการณ์ของความเป็นนักวิจัยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ 

ซ่ึงเป็นรายวิชาที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจะเป็นนักวิจัยต่อไปในอนาคต แต่รายวิชาในหมวดวิชาน้ีมี

จ านวนหน่วยกติมากเกนิไป คือ 3 หน่วยกติ ตามหลักการแล้วต้องมีปฎิบัติการ 6 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ ถือ

ว่าเป็นภาระหนักและใช้เวลามากในการท างานแบบปฏบัิติการ หากก าหนดให้เป็นเช่นเดียวกบัหลักสตูร

อื่นๆ เช่น จ านวน 1 หน่วยกติ กเ็ทา่กบัว่ามีช่ัวโมงปฏบัิติงานประมาณ 2-3 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ ซ่ึงมี

ความสมเหตุสมผลมากกว่า   
 การวิจัยตามหลักการหรืออุดมการณ์ของหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ ไม่มุ่งแต่การสร้างทฤษฎี

แบบมุ่งให้มีความเป็นสากล หากแต่เช่ือว่าความรู้เป็นเร่ืองเฉพาะถิ่น ผูกติดกบัวัฒนธรรมสงัคม  

ถ้าเป็นได้กส็ร้างความรู้แบบฐานรากที่อาศัยข้อมูลจากสังคม และย่ิงไปกว่าน้ันนักพัฒนศึกษาศาสตร์ใน

ยุคปัจจุบันได้ก้าวพ้นยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือการท าให้เป็นตะวันตก ซ่ึงมักมองว่าการศึกษาท า

ให้เป็นเคร่ืองมือของการพัฒนาไปแล้ว ความรู้ยุคสมัยน้ีของพัฒนศึกษาศาสตร์ คือการถอดรหัสของ

มายาคติ/การเปิดพ้ืนที่ให้คนเลก็คนน้อย ผู้เสียเปรียบทางสังคมได้มีที่ยืนตามปรารถนาอย่างสมศักด์ิศรี 

การสลายเส้นเพ่ือตนเองไม่ถูกกดทบั การร้ือถอนเพ่ือการสร้างตัวตนใหม่ การรู้เทา่ทนัและอย่างน้อย 

กเ็ป็นประกายที่จุดไฟให้สว่างวาบทางปัญญาเกดิข้ึน 
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4. การวางเน้ือหาของรายวิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอน    ที่เป็นไปตามยุคสมัยของความรู้ 

อนัมีกระบวนทศัน์แตกต่างกนัมาเรียงเน้ือหา เพ่ือให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของหลักสตูรนั้นท าให้

ผู้เรียนเกดิความเข้าใจระดับญาณวิทยาและภววิทยา การสบัเปล่ียนกระบวนทศัน์แต่ละคร้ัง ย่อมฝึกฝน

ให้ผู้เรียนเหน็กระบวนการวิพากษ์ทางวิชาการซ่ึงสามารถเรียนรู้จากตัวอย่างดังกล่าวได้ 
5. การเรียนรู้ เพ่ือให้เหน็ภาพหรือมองปัญหาแบบองค์รวม ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น 

เกดิขึ้นได้ในขั้นตอนของการท าปริญญานิพนธ ์ โดยนิสติต้องสามารถเสนอภาพองค์รวม ซ่ึงต้องอาศัย 

วิธวิีทยาของการวิจัยและทฤษฎีความรู้ที่ศึกษามา เช่น การมองภาพของความสวยงามที่ต้องเสริมสร้าง

เพ่ือการบริโภคทางเพศของสงัคมชายเป็นใหญ่น้ันเป็นความรุนแรงแบบหน่ึง  
6. รายวิชาที่เป็นทฤษฎีทางสังคมเกี่ยวข้องกบัการพัฒนาน้ัน           ได้ออกแบบหรือก าหนด 

รายละเอยีดของเน้ือหาให้เรียน โดยสะท้อนหลักคิดของความเป็นพัฒนศึกษาศาสตร์ที่ก้าวพ้น 

กระบวนทศัน์การพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทนัสมัยแบบตะวันตกไปสู่การพัฒนา

ที่ยึดคนเป็นหลักเพ่ือสร้างความมีศักด์ิศรี สร้างพลัง/ศักยภาพแห่งการด ารงตนอย่างมีคุณธรรม เคารพ

ในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์สงัคมให้สนัติสขุน้ัน ได้ระบุเน้ือหาที่ประกอบกนั

สองส่วนเป็นส าคัญ ส่วนแรกบรรยายถึงฐานคิดของความรู้ /ความเช่ือ หลักการ ทฤษฎีอนัเป็นการพูด

ในระดับญาณวิทยาและภววิทยา ซ่ึงสะท้อนวิธวิีทยาและวิธกีารแสวงหาความรู้ และอีกส่วนหน่ึงเป็นการ

หยิบยกทฤษฎี แนวคิด ที่เป็นประเดน็ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการแก้ไขปัญหาสงัคมอนัเป็นสังคมที่

ถูกอ านาจครอบง าสร้างความเป็นอื่นกดทบั เบียดขับ ท าให้ไม่ต้องพูดหรือคิดถึง ท าให้เป็นปกติ

ธรรมดา ซ่ึงท าให้ความเป็นชายขอบเป็นเร่ืองของธรรมชาติหรือสิ่งที่เกดิข้ึนเอง 
การเสนอหรือออกแบบรายวิชาอย่างน้ีเป็นหลักการที่ดี เพราะจะได้ต่อเน่ืองกนัไปทั้งสองส่วน 

แต่ในทางปฏบัิติเน้ือหาวิชาอัดแน่นด้วยสองส่วนน้ันอาจท าให้เน้ือหาแต่ส่วนขาดหายไป ควรที่จะมีการ

แยกหรือเพ่ิมรายวิชาในส่วนน้ี แต่ยังคงด ารงความต่อเน่ืองของหลักการดังกล่าวเพราะแนวคิดหลัง

สมัยใหม่ไม่นิยมแยกวิธวิีทยาออกจากเน้ือหาของทฤษฎี 
 

ส่วนที ่4 
สรุปได้ว่า โดยทั่วไปแล้วแม้ว่าหลักสตูรนี้ด าเนินการเรียนการสอนมาแล้วระยะหน่ึงจากการ

วิเคราะห์ข้อความที่ได้จากการอภิปรายของกลุ่มผู้ผ่านการเรียนและก าลังเรียนในหลักสูตรน้ี เหน็ว่า

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร ยังคงสามารถท าให้ผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาเป็นผู้ที่เป็นนักวิชาการ

และปฏบัิติการพัฒนา/แก้ไขปัญหาสงัคมและสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ในส่วนของ

รายวิชานั้น มีจุดเด่นที่ควรรักษาไว้คือวิธวิีทยาการวิจัยซ่ึงให้ความรู้ที่หลากหลายครอบคลุมแนวทางการ

วิจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่หลัก ๆ ในโจทย์วิชาการน้ีได้ และที่ส าคัญคือ การเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกบัการพัฒนา

การศึกษาที่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักพัฒนศึกษาศาสตร์ยุคใหม่ (New Paradigm) ซ่ึงวิพากษ์ทฤษฎีกลุ่ม

ทนัสมัยและวิเคราะห์ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ในส่วนของการพัฒนาเพ่ือรู้เทา่ทนั เรียนรู้ ศึกษาความรู้

ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ อย่างไรกต็าม การอภิปรายในคร้ังน้ียังเรียกร้องให้เพ่ิมความเข้มข้นในส่วนของ

ทฤษฎีของหลังสมัยใหม่ให้มากไปกว่าน้ี พวกเขายินดีที่จะเรียนเพ่ิมอย่างไร้ความกังวล หรืออาจกล่าว

อย่างไม่มากเกนิไปว่า หากได้เรียนแล้วจะเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาวิจัยต่อไป 
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รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต และปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาพฒันศึกษาศาสตร ์

1. ผศ.ดร.สรุวุฒิ ปัดไธสง 

2. อ.ดร.กติติกร สนัคติประภา 

3. อ.ดร.นงลักษณ์ จันทาภากุล 

4. อ.ดร.ธนัยา รุจิเสถียรทรัพย์ 

5. พรไทย ศิริสาธิตกจิ 

6. ปริชัย ดาวอุดม 

7. แมนวดี นุยุทธิ์ 

8. ปิยะมาศ เมิดไธสง 

9. ธนัย  เจริญกุล 

10.  เบญจวรรณ  อุปัชฌาย์ 

11.  วาสนา  โล่สวุรรณ 

12.  สธุดิา  สองสีดา 

13.  สชุาดา  บุบผา 

14.  อภัสรินทร์  ขณะรัตน์ 

15.  ชาญชัย วสนัตยานันท์ 

16.  มานะ  งามเนตร์ 

17.  วัลลภ  ประกอบนพเก้า 

18.  วรฉัตร  วริวรรณ 

19.  กญัญาวีร์  แก้วนุ้ย 

20.  เบญจวรรณ  บุญโทแสง 

21.  นนทม์นัส  พิทยธรีาพงศ์ 

22.  อุดม วงษ์สงิห์ 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติและปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขา 

พัฒนศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548) 
ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ.2557)  
            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2557 

 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 

1. ปรบัปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

2. รูปแบบของหลกัสูตร 

3. ปรบัจ านวนหน่วยกิต 

4. ปรบัรายวิชาโครงสรา้งหลกัสูตรและค าอธิบายรายวิชา 

5. เพิม่รายวิชาเลือก 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2557 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 แบบ 2.1 

ปริญญานิพนธ ์ 36 48 36 

 1.หมวดวิชาพ้ืนฐาน - 9 - 

 2.หมวดวิชาบังคับ 25 25 21 

 3.หมวดวิชาเลือก   6 

หน่วยกิตรวม 61 82 63 
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รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2548 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2557 เหตุผล 

1. การจดัท าหลกัสูตร  

    ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร  

ระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ.2548 

1. การจดัท าหลกัสูตร  

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 

- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 

- ตามมตทิี่ประชุมสภาวิชาการ  

คร้ังที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 ก.พ.

2556 โดยเสนอแนะให้น าหลักสตูร

พัฒนศึกษาศาสตร์ฉบบัเดมิ ที่สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงศึกษามาปรับปรงุใหม่ 

2. รูปแบบของหลกัสูตรระดบัปรชัญา

ดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 
   ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส  าเรจ็ปริญญาตรี

และปริญญาโท    
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นวิจัย 

โดยมกีารท าปริญญานพินธอ์ย่างเดยีว 

ไม่มกีารเรียนรายวิชา 

2. รูปแบบของหลกัสูตรระดบัปรชัญา

ดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 

    ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส  าเรจ็ปริญญาโท    

- ระดบัปรญิญาเอก  (แบบ 2.1) เน้น

การเรียนการสอนและท าปริญญานิพนธ ์

- ยกเลิกหลักสตูรปริญญาเอก แบบ

เน้นการท าวิจัย ที่ไม่มกีารเรียนการ

สอนรายวิชา 
- ยกเลิกหลักสตูรปริญญาโทควบเอก 

3. ปรบัจ านวนหน่วยกิต 
    - วิชาบรรยาย 4 หน่วยกติ 

     

3. ปรบัจ านวนหน่วยกิต 

    - วิชาบรรยาย 3 หน่วยกติ 

 

- ปรับจ านวนหน่วยกติเพ่ือให้

สมัพันธก์บัเวลาเรียนที่เหมาะสมใน

แต่ละสปัดาห์ 

4.ปรบัรายวิชาโครงสรา้งหลกัสูตร 
   4.1 ยกเลิกรายวิชา 

 
พฒ 511 ทฤษฎีทางสงัคมกบัความ

ทนัสมยั                        3(3-0) 

       แนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมที่สร้าง

ขึ้นมาในยุคทนัสมยั  ผลของความรู้ ชุด

ต่าง ๆ ที่ม ีต่อการจัดระเบยีบสงัคม 

โครงสร้างทางสงัคม และวฒันธรรมใน

ยุคทนัสมยั และวิกฤตของสงัคมทนัสมยั  

การวิพากษ์จุดแขง็ จุดอ่อน ของทฤษฎ ี

รวมทั้งการน าทฤษฎไีปใช้เป็นพ้ืนฐานใน

การสร้างความรู้ที่เหมาะสมกบัสงัคมไทย 

 

 

 

- 

 

 

 

- รายวิชาดงักล่าวเป็นวิชาพ้ืนฐาน

ส าหรับหลักสตูรปริญญาโทควบเอก 

เมื่อยกเลิกหลักสตูร จึงยกเลิก 

รายวิชานี้ 
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พฒ 714 การเมืองและจริยธรรมใน

นโยบายและการบริการสาธารณะ  
                                    4(4-0) 
        วิเคราะห์การเมอืงและอ านาจรัฐ 

ซึ่งแสดงออกมาในการก าหนดนโยบาย

สาธารณะ และ การให้บริการของรัฐใน

รปูแบบต่าง ๆ ทั้งทางด้าน การศกึษา 

การสาธารณสขุ การสาธารณปูโภค    

การสื่อสาร ฯลฯ ความสมัพันธร์ะหว่าง

รัฐบาลกบัภาคธรุกจิ การใช้อ านาจทาง

การเมอืงเพ่ือตอบโต้  การเคล่ือนไหว

เรียกร้องความเป็นธรรมในการก าหนด

นโยบายสาธารณะของชุมชนและ

ประชาชนกลุ่มต่างๆ  การวเิคราะห์

อ านาจทางการเมอืงในการก าหนด

นโยบายสาธารณะบนหลักการของ

จริยธรรมในความหมายกว้าง ซึ่งหมาย

รวมถงึ ความเสมอภาค สนัตภิาพ และ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

- - ปรับเนื้อหาไปเป็นส่วนหนึ่งของ

รายวิชา พฒ 722 ทฤษฎทีางสงัคม 

ศาสตร์กบัการพัฒนาประเทศแล้ว 

   4.2 ยกเลิกรายวิชา แต่น าเนื้ อหา

บางส่วนไปบูรณาการกบัรายวิชาใหม่ 

 

พฒ 631 ยคุสมยัของความรู้

ทางพฒันศึกษาศาสตร ์    3(3-0) 

   อภปิรายถงึความส าคญัของ

แนวคดิในการใช้ยุคสมยัของความรู้  

(Episteme) แทนการใช้ยุคสมยัทาง

ประวัตศิาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ยุคสมยัของ

ความรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ เริ่ม

จากยุคสมยัของการสร้างอดุมการณ ์

กฎเกณฑ ์ความรู้ ว่าด้วย “การพัฒนา” 

ในโลกตะวนัตก ภายใต้วิธคีดิของความ

ทนัสมยั แล้วเผยแพร่ไปยังประเทศที่ถูก

เรียกว่า “ด้อยพัฒนา” ซึ่งรวมถงึ

ประเทศไทย การใช้การศึกษาสมยัใหม่

และโครงการต่าง ๆ ของรัฐเป็น

เคร่ืองมอืส าคญัในการปรับเปล่ียน

ประเทศไปสู่ภาวะของ  “การพัฒนา” 

 

 

 

พฒ 711 กระบวนทศันข์อง 

พฒันศึกษาศาสตร ์      3(3-0-6) 

        ความหมาย ลักษณะของกระบวน

ทศัน์  การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน ์

เริ่มจากวิธคีดิภายใต้ความทนัสมยัซึ่ง

สมัพันธก์บัการสร้างการศึกษาสมยัใหม่ 

โครงการพัฒนา การน าประเทศไปสู่

ภาวะของ “การพัฒนา” ที่สร้างผล 

กระทบกบัวิถชีีวิต การเรียนรู้และภมูิ

ปัญญาของชุมชนและสงัคม การ 

เคล่ือนตวัขององคค์วามรู้ ด้านพัฒน

ศึกษาศาสตร์ การเรียนรู้ปัญหาจากการ

พัฒนา การปรับเปล่ียนร้ือถอน 

อดุมการณ ์กฎเกณฑ ์ความรู้ เดมิ รวมถงึ

การสร้างขึ้นใหม่บนฐานคดิของการ

พ่ึงพาตนเอง การตระหนักถงึศักดิ์ศรี

 

 

 

- รายวิชาเน้นศึกษาการเคลื่อนตวัของ

กระบวนทศัน์และความรู้ทางพัฒน

ศึกษาศาสตร์  โดยน าเอาหลัก

การศึกษาทางสงัคมศาสตร์ อนัได้แก่ 

รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยวทิยา 

สงัคมวิทยา และจิตวิทยาสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ

พัฒนา  ซึ่งวชิาเหล่านี้จะสร้างองค์

ความรู้ที่เป็นฐานคดิส าคญัของพัฒน

ศึกษาศาสตร์  ดงันั้น วิชานี้จึงพดูถงึ

การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และ

ความรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์จาก

อดตีมาสู่ปัจจุบนั เนื่องจากการพัฒนา

ไม่ได้เป็นสิง่ที่ตายตวั แต่มคีวามเป็น

พลวัตรไปตามบริบทของสงัคม 

ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์  
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และผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัวิถชีีวติ การ

เรียนรู้และภมูปัิญญาของชุมชนและ

สงัคม การเคลื่อนตวัของยุคสมยัของ 

พัฒนศึกษาศาสตร์ไปสู่ยุคสมยัของการ

เรียนรู้ ปัญหาจากการพัฒนา เพ่ือปรับ 

เปล่ียน ร้ือถอน อดุมการณ ์กฎเกณฑ ์

และความรู้ เดมิ รวมถงึการสร้างขึ้นใหม่

บนฐานคดิของการพ่ึงตนเอง การ

ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์และความย่ังยืน 

ของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทยีม 

และความย่ังยนื 

จึงได้มาจากการศึกษาและวิจัย รวมถงึ

การสร้างความรู้จากประสบการณ ์

เพ่ือสร้างตวัตนของความเป็นพัฒน

ศึกษาศาสตร์ 

 

พฒ 732 การคิดและการแสดงออก

เชิงวิพากษท์างดา้นพฒันศึกษาศาสตร ์
                                   3(3-0)  
        พัฒนาทกัษะการคดิและการ

แสดงออกเชิงวิพากษ์ในประเดน็ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาในแง่มุมต่าง ๆ 

ทั้งทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

วัฒนธรรม และการศึกษา โดยท าความ

เข้าใจกบัวิธคีดิ กระบวนทศัน ์ที่อยู่

เบื้องหลังความรู้  มโนคต ิทศันะ และข้อ

ถกเถยีงในเร่ืองที่ศึกษา รวมถงึการมอง

ปัญหาใดปัญหาหนึ่งจากมุมมองเชิง

ทฤษฎ ีแนวคดิที่แตกต่าง การไม่ยอม

จ านนต่อกฎระเบยีบ ความรู้วชิาการโดย

ปราศจากการวิพากษ ์และความกล้าที่จะ

แสดงทศันะบนจุดยืนของตนเองอย่างมี

เหตผุลและด้วยส านึกทางจริยธรรม 

พฒ 712 สมัมนาการคิดเชิงวิพากษ์

ทางพฒันศึกษาศาสตร ์     

3(1-4-4) 
        อภิปรายฐานคดิในการวิพากษ์ 

การพัฒนา โดยเชื่อมโยงกบัการพัฒนา

ประเทศ ด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

วัฒนธรรม และการศึกษา  การท าความ

เข้าใจกระบวนทศัน์ที่อยู่เบื้องหลังความรู้   

มโนทศัน์ ทศันะ และข้อถกเถยีงในเรื่อง

ที่ศึกษา การไม่ยอมจ านนต่อกฎระเบยีบ 

หรือความรู้วิชาการโดยปราศจากการ

วิพากษ์ และความกล้าที่จะแสดงทศันะ

บนจุดยืนของตนเองอย่างมเีหตผุลและ

ด้วยส านึกทางจริยธรรม 

- เน้นการอภปิรายการคดิเชงิวิพากษ์ 

เพ่ือให้นิสติสามารถวิพากษ์ประเดน็

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา

ประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมอืง วฒันธรรม และการศึกษา 

โดยเน้นประเดน็ที่ลึกลงไปในวิธวีิทยา

ของงานวิจัยด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 

ระเบยีบวิธวีิจัยที่สอดคล้องกบั

ประเดน็ปัญหา เพ่ือหาทศิทาง

แนวโน้มของระเบยีบวิทยาวิทยาที่

เหมาะสมกบังานวจิัยด้านพัฒน 

ศึกษาศาสตร์ 

พฒ 612 หลมุพรางของสงัคมศาสตร ์
4(4-0) 

        วเิคราะห์ข้อจ ากดัและหลมุพราง

ของสงัคมศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนฐานคดิ

แบบวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการท า

ความเข้าใจกบันัยส าคญัของความรู้ที่มี

ต่อมนุษย์ เป้าหมายและกระบวนการที่

คนในยุคสมยัต่าง ๆ สร้างความรู้และ

ทกัษะต่าง ๆ ขึ้นมา นับจากยุคสมยัการ

สร้างความรู้ที่สมัพันธก์บัสภาพแวดล้อม 

มาจนถงึยุคสมยัการสร้างความรู้ในรปู

พฒ 721 ปรชัญาทางสงัคมศาสตรก์บั

การพฒันาประเทศ      3(3-0-6) 

        ฐานคดิ  และเป้าหมายของความ

เป็นศาสตร์  หลักการส าคญัของศาสตร์  

สจันิยม ประจักษน์ิยม การเปล่ียนแปลง

ของศาสตร์ การใช้วิธกีารทดลอง  

การนิรนัย อปุนัย การลดทอน แยกส่วน 

และองคร์วม ตามแนวคดิศาสตร์ใน

สงัคมศาสตร์ และการประยุกตห์ลักของ

ปรัชญาสงัคมศาสตร์ เพ่ือน าไปสูก่าร

เสนอแนวทางการพัฒนาประเทศบน 

- ที่ประชุมสภาวชิาการเสนอให้

หลักสตูรระดบัปริญญาเอกควรมี

รายวิชาทางปรัชญา ก าหนดวิชาให้

ศึกษาปรัชญาที่เน้นความรู้

สงัคมศาสตร์ให้เป็นแนวในการศกึษา 

(the conduct of inquires) 

ฐานความรู้จะศึกษาครอบคลุม

แนวทางการศึกษาสงัคมศาสตร์ทั้ง

พฤตกิรรมนิยม ปฏฐิานนิยม 

ปรากฏการณน์ิยม โครงสร้างนิยม 

รวมทั้งหลังโครงสร้างนิยม หลงัจาก
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ของศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเกดิขึ้นในยุคแสง

สว่างทางปัญญาของยุโรป การสร้าง

ความรู้ ด้วยวิธกีารทางวิทยาศาสตร์ การ

จัดระบบความรู้แบบส่วน โดยแบ่ง

ออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ การเกดิขึ้นของ

ความรู้ทางด้านสงัคมศาสตร์บนฐานคดิ

ของวิธคีดิแบบวิทยาศาสตร์ ลักษณะ

ส าคญัของสิ่งที่เรียกว่าความรู้แบบ

วิทยาศาสตร์ และอ านาจความรู้ในการ

สร้างและหล่อหลอมความคดิ ความเชื่อ

ของคนในยุคทนัสมยั 

 

ฐานคดิของการพ่ึงพาตนเอง และความ

เป็นธรรมในสงัคม 

เข้าใจฐานคดิดงักล่าวแล้ว จะมกีาร

น ามาวพิากษ์เชื่อมโยงกบัฐานคดิการ

พัฒนาในสงัคมไทย อนัเป็นกรอบการ

มองเพ่ือก าหนดทศิทางการพัฒนาทั้ง

เป็นการมองแบบแยกส่วน องคร์วม 

อนัเป็นกระบวนทศัน์ที่สงัคมไทย

ปัจจุบนัยึดเป็นแนวทางอยู่ การท า

ความเข้าใจปรชัญาสงัคมศาสตร์นี้  

ยังเป็นฐานในการศึกษา ทฤษฎทีาง

สงัคมอย่างถงึแก่นที่มา ฐานความเชื่อ 

แนวปฏบิตั ิและการท างานทาง

วิชาการโดยเฉพาะการท าการวิจยั 

อนัเป็นงานวิชาการที่ยึดหลักการตาม

กระบวนทศัน์ใดๆ ซึ่งย่อมต้องมวีิธี

วิทยาที่นักวิจัยเลือกใช้อย่างเหมาะสม 

ดงันั้น วิชานี้จึงเป็นการวางรากฐาน

ให้กบัวิชาการสมัมนาสงัคมศาสตร์กบั

การพัฒนา และวิชาเกี่ยวกบัวิธวีทิยา 

พฒ 613 ยคุหลงัทนัสมยักบัทฤษฎี

สงัคม                      4(4-0) 
          การสบัเปล่ียนกระบวนทศัน์จาก

ยุคทนัสมยัสู่ยุคหลังทนัสมยั การวิพากษ์ 

และ การถอดรหัสทฤษฎสีงัคมที่สร้างขึ้น

ในยุคทนัสมยั โดยเฉพาะการรื้อถอน

อคตหิรือการรังเกยีจเดยีดฉันทใ์นเรื่อง

เพศสภาวะ เชื้อชาต ิฐานะทางเศรษฐกจิ 

วัฒนธรรมของคนส่วนน้อย ความพิการ 

ความเจบ็ป่วย ความชรา รวมทั้งศึกษา

ทฤษฎสีงัคมในยุคหลังทนัสมยัที่ได้เปิด

พ้ืนที่ให้กบัการศึกษาประเดน็ต่างๆ เช่น 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ

รู้ เท่าทนับริโภคนิยม การใช้อ านาจผ่าน

ความรู้  เทคโนโลยีในการสร้างตวัตน 

การละเมดิสทิธ ิ การท าลายระบบนิเวศ 

เป็นต้น 
 

พฒ 722 ทฤษฎีทางสงัคมศาสตรก์บั

การพฒันาประเทศ       3(3-0-6) 

           แนวคดิทฤษฎทีางรัฐศาสตร์ 

มานุษยวิทยา ส านักโครงสร้างหน้าที่นิยม 

โครงสร้างนิยม และหลงัโครงสร้างนิยม   

แนวคดิการพัฒนาการเมอืง ความ

ทนัสมยัทางการเมอืง บทบาทของรัฐใน

การพัฒนา แนวคดิการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ การพ่ึงพา เศรษฐศาสตร์

ทางเลือก เศรษฐกจิพอเพียงแนวคดิ

จิตวิทยาสงัคม และสงัคมวิทยาที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนา  เพ่ือน าไปสู่การ

ประยุกตว์เิคราะห์ สงัเคราะห์ วพิากษ์ 

ประเดน็ที่สนใจ และเสนอแนวทางการ

พัฒนาประเทศที่เอื้อต่อการปกป้องสทิธิ

มนุษยชน รวมถงึการเสริมสร้างความ

เสมอภาค และความเป็นธรรมในสงัคม

ในมติต่ิาง ๆ 

 

 

- พัฒนศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาโดยเน้นการ 

ท าความเข้าใจ/ศึกษาการพัฒนาที่ยึด

ประเดน็ปัญหา เป็นจุดร่วมกนัของ

การบูรณาการความรู้/ ทฤษฎทีาง

สงัคมศาสตร์ อนัได้แก่ รัฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวทิยา 

และสงัคมวิทยาที่เกี่ยวกบัประเดน็การ

พัฒนา การบูรณาการความรู้ดงักล่าว

เป็นกระบวนการศึกษาให้ผู้เรียนมี

ความรู้อย่างลุ่มลึกและรอบด้าน 
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พฒ 623 การสรา้งความรูท้างดา้น

พฒันศึกษาศาสตร ์   4(3-2) 
การเชื่อมโยงเป้าหมายในการสร้าง

ความรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์กบั

ค าถามการวิจัย  การเข้าถงึกระบวนทศัน์

ของการวิจัยที่มอียู่หลากหลาย เพ่ือให้

สามารถเลือกวิธวีิทยาการวิจัยมาใช้อย่าง

เหมาะสม เช่น การสร้างทฤษฎฐีานราก 

การตคีวาม การวเิคราะห์วาทกรรม วิธ ี

การทางวงศาวิทยา การศึกษาอตัชีวประ 

วัต ิการวจิัยเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม 

การฝึกปฏบิตักิารวิจัยทั้งกระบวนการ   

พฒ 812 การวิจยัเชิงคุณภาพทางดา้น 

พฒันศึกษาศาสตร ์         3(2-2-5) 

        การเชื่อมโยงเป้าหมายในการสร้าง

องคค์วามรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ 

การเลือกใช้วิธวีิทยา การสร้างทฤษฎ ี

ฐานราก การตคีวาม การวเิคราะห์ 

วาทกรรม การศึกษาเรื่องเล่า การศึกษา

อตัชีวประวัต ิและการวจิัยเชงิปฏบิตักิาร

แบบมสี่วนร่วม ประเดน็ทางสงัคมและ 

ปรากฎการณ ์การวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

- ปรบัเนื้อหารายวชิาเพ่ือให้มคีวาม

หลากหลายของวิธวีิทยา 

(Methodology) ในการเข้าถงึ

ความรู้ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์  

และสามารถเชื่อมโยงวิธกีารวิจัย 

(Method) ที่เหมาะสมกบัประเดน็
ปัญหาของการวิจัยทางด้านพัฒน

ศึกษาศาสตร์ได้ 

 
 
 
 

   4.3 ปรบัค าอธิบายรายวิชา 

 
พฒ 521 วิธีวิทยาส าหรบัการวิจยั

ทางดา้นสงัคม                    3(2-2) 

        ฐานคดิของการวิจัยแบบต่าง ๆ ที่

ใช้กนัอยู่ทั่วไปในการศึกษาประเดน็

ปัญหาทางด้านสงัคม จริยธรรมในการ

วิจัย ข้อจ ากดัของการวิจัยในการท าความ

เข้าใจปรากฏการณท์างสงัคม วิธวีิทยาใน

การวิจัย การทบทวนและวเิคราะห์องค์

ความรู้  การเชื่อมโยงความรู้ในเชงิทฤษฎี

กบัค าถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการน าเสนอผลการวจิัย 

 

 

พฒ 731 วิธีวิทยาส าหรบัการวิจยั

ทางดา้นสงัคม     3(2-2-5) 

        วิธวีิทยาในการวิจัยเชิงปรมิาณ 

เชิงคุณภาพ และผสานวิธ ีการวิเคราะห์

องคค์วามรู้   การเชื่อมโยงความรู้ในเชิง

ทฤษฎมีานุษยวิทยา จิตวิทยา 

เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สงัคมวทิยา 

และศึกษาศาสตร์ การออกแบบการวิจัย 

การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการน าเสนอผลการวจิัย  

 

 

 
 

 

 

- เป็นรายวิชาที่เพ่ิมความสามารถของ

ผู้เรียนให้มคีวามรู้  ความเข้าใจในการ

วิจัย ศึกษาหลักการทั้งแนวทาง 

เชิงปริมาณที่ยึดฐานคดิปฏฐิานนยิม  

ซึ่งมแีนวทฤษฎทีางสงัคมศาสตร์อนั

สามารถนิรนัย เพ่ือสร้างองคค์วามรู้   

ที่พิสจูน์ความจรงิในบริบทของ

สงัคมไทยได้อย่างเป็นระบบ หรอืเป็น

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 

การวิจัยเชงิคุณภาพที่ยึดวิธวีิทยา

หลากหลายแนวทาง   รายวิชานี้

ออกแบบเพ่ือให้การเรียนการสอน 

รวมทั้งการท าปริญญานพินธข์องนิสติ

มคีุณภาพ เข้าใจกระบวนการวิจยั

อย่างลึกซึ้ ง เชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัย

อย่างสมัพันธก์นั เพ่ือสะท้อนว่า

ผลการวิจัยนั้น มทีี่มาจากการท างาน

วิชาการที่มรีากฐานทางความรู้และ

ทกัษะ ซึ่งต้องการฝึกฝนร ่าเรียนอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการและ

มาตรฐาน 

 

 
 



หลักสตูร ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557                                                                                             104 

 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2548 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2557 เหตุผล 

พฒ 733 ปฏิบติัการภาคสนาม

ทางพฒันศึกษาศาสตร ์     

                                       3(0-6) 

       การฝึกปฏบิตักิารภาคสนามใน

กระบวนวิจัยทางสงัคมศาสตร์ โดย

ก าหนดประเดน็งานวิจัยที่สอดคล้องกบั

ประเดน็ปัญหาและการพัฒนาสงัคม 

เพ่ือให้เกดิความเข้าใจและสามารถน า

ความรู้และเคร่ืองมอืทางการวิจัยที่ได้

ศึกษาไปสู่ปฏบิตักิารภาคสนาม  ตั้งแต่

การจัดท าเค้าโครง        การวิจัย   การ

เลือกพ้ืนที่วิจัย  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล และการน า เสนอผล         

การวิจัย  

พฒ 811 ปฏิบติัการภาคสนาม

ทางพฒันศึกษาศาสตร ์  

                                 3(1-6-2) 

        ฝึกปฏบิตักิารภาคสนามใน

กระบวนการวิจัยทางด้านพัฒน

ศึกษาศาสตร์  การก าหนดประเดน็

งานวิจัยที่สอดคล้องกบัประเดน็ปัญหา

และการพัฒนาสงัคม  การจัดท าเค้า

โครงการการวิจัย การเลือกพ้ืนที่วิจัย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์/

ตคีวามข้อมูล การสร้างแก่นของเรื่อง 

และการน าเสนอผลการวจิัย 

 

 

- ปรับหน่วยกติให้มคีวามชัดเจน ใน

เรื่องหน่วยกติการบรรยาย และ 

หน่วยกติการปฏบิตั ิและปรับปรงุ

ค าอธบิายรายวิชาให้กระชับขึ้น 

พฒ 522 สถติิส าหรบัการวิจยัทางดา้น

สงัคมศาสตร ์          3(2-2) 
        ความส าคญัของสถติใินการวิจัย

ทางด้านสงัคมศาสตร์ เทคนิคต่าง ๆ 

ทางสถติใินการวิจัย การสุ่มตวัอย่าง การ

สร้างเคร่ืองมอื การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตรรกะและการให้เหตผุลทางสถติ ิและ

ข้อจ ากดัของการใช้สถติใินการวิเคราะห์

ข้อมูลทางด้านสงัคม การฝึกใช้

โปรแกรมส าเรจ็รปู   ในการวิเคราะห์

ข้อมูล และการน าเสนอรายงาน    

พฒ 732 สถติิส าหรบัการวิจยัทางดา้น

สงัคมศาสตร ์     3(2-2-5) 

        วิธกีารรวบรวมข้อมูลและระเบยีบ

วิธทีางสถติสิ  าหรับงานวิจัยทางด้าน

สงัคมศาสตร์ ทั้งที่มตีวัแปรเดยีวและ

หลายตวัแปร ประเภทของข้อมูล การ

ตรวจสอบความเชื่อถอืได้ของข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล การให้เหตผุลทาง

สถติ ิ ข้อจ ากดัทางสถติ ิ การใช้

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเรจ็รปูใน

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล  

- ปรับเนื้อหารายวชิาโดยเรียงล าดบั

หลักกระบวนการทางสถติอินัเป็นหลัก

วิธกีารที่ประยุกตใ์ช้กบัสงัคมศาสตร์ 

วิธกีารเคร่ืองมอืทางสถติซิึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ การแปลความหมาย การสุ่ม

ตวัอย่าง ตลอดจนโปรแกรมส าเรจ็รปู

ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

   4.4 เพิม่หมวดวิชาเลือก 

 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

พฒ 813 สมัมนาวิธีวิทยาวิจยัดา้น

พฒันศึกษาศาสตร ์         3(1-4-4) 

        อภิปราย วเิคราะห์ประเดน็ทางวิธี

วิทยาของงานวิจัยทางสงัคมศาสตร์  

ที่เกี่ยวข้องกบัพัฒนศึกษาศาสตร์  

ประเดน็ปัญหาปัจจุบนัเกี่ยวกบัการ

- เพ่ิมหมวดวิชาเลือกมากขึ้น และ

แบ่งตามหมวดวิชา ได้แก่ หมวดพัฒน

ศึกษาศาสตร์ และหมวดสงัคมศาสตร์ 

เพ่ือให้นิสติได้เลือกเรียนในรายวชิาที่

สนใจอย่างก้าวหน้าและลุ่มลึกมากขึ้น 

 

- เน้นการอภปิราย วิเคราะห์วิธวีทิยา

ของงานวิจัยทางด้านพัฒน

ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 

เพ่ือให้นิสติสามารถเชื่อมโยงฐานคดิ 

ประเดน็ส าคญั และแนวโน้มของ

งานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
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พัฒนาเศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม 

การศึกษา และสงัคม และแนวโน้มของ

ปัญหาทางพัฒนศึกษาศาสตร์ 

 

 

 

 พฒ 821 เศรษฐศาสตรก์ารศึกษา  

               3(3-0-6) 

        หลักการ แนวคดิ และทฤษฎทีาง

เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์

มหภาค เน้นการวิเคราะห์ความสมัพันธ์

ระหว่างการศึกษากบัการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ การจัดสรร

ทรัพยากร การวางแผนก าลังคนกบัการ

ลงทุนด้านการศึกษา การจัดการศึกษา

กบัการพัฒนาเศรษฐกจิของท้องถิ่น และ

การวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่าง

บทบาทสถาบนัการศึกษากบั

ตลาดแรงงาน  

- เป็นรายวิชาที่มองความสมัพันธ์

ระหว่างการศึกษากบัเศรษฐกจิ เพ่ือ

เข้าใจการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ

มติทิางเศรษฐกจินั้น การศึกษามี

บทบาทส าคญัอย่างไร โดยการมอง

ดงักล่าวต้องเข้าใจทฤษฎทีาง

เศรษฐศาสตร์อนัเป็นฐานการใช้

การศึกษาในฐานะกระบวนการเข้าใจ

การพัฒนาซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา

ประเทศอย่างมั่นคง  

 

 

 

- พฒ 822 การศึกษาเพือ่ความเป็น
พลเมือง             3(3-0-6)

      หลักการ แนวคดิ บทบาท

การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การ

สร้างพลงัความเป็นพลเมอืงผู้รู้คดิ 

คุณธรรมของความเป็นพลเมอืง 

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยและการปกครอง

โดยกฎหมาย หลักการของความเป็น

พลเมอืง การมสีว่นร่วมทางการเมอืง 

การเมอืงภาคประชาชน และการไร้ความ

รนุแรง  

- เพ่ิมรายวิชาเลือกให้ผู้สนใจการ

พัฒนาการศึกษาที่สมัพันธก์บั

การเมอืง โดยเฉพาะประเดน็ทาง

การศึกษาในส่วนของการเป็นพลเมอืง

ในระบอบประชาธปิไตย ซึ่งมคีวาม 

ส าคญัส าหรับสงัคมประชาธปิไตย

ปัจจุบนั ซึ่งประชาชนมบีทบาททาง

การเมอืงมากขึ้น ปัญหาสงัคมมคีวาม

ซับซ้อนมากขึ้นจ าเป็นต้องมปีระชาชน

ที่ฉลาดรู้ เข้าใจ และมสี านึกทาง

การเมอืงสงู มคีุณธรรมส าหรับการ

เป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย

ในพหุสงัคม (plural society)  

- พฒ 823 สมัมนาการศึกษาเพือ่การ
พฒันาระหว่างวฒันธรรม         

                                  3(1-4-4) 

        อภิปรายกลวลวิธใีนการปรับปรงุ

เปล่ียนแปลง การพัฒนาการศึกษา

ระหว่างวัฒนธรรม การท าความเข้าใจ 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา 

ศาสนา เพศภาวะ เชื้อชาต ิชาตพัินธุ ์ 

สผีวิ และอื่นๆ  อนัเป็นผลจากกระแส 

- เป็นรายวิชาที่เน้นการศึกษาประเดน็

การพัฒนา ซึ่งเป็นแนวคดิที่สามารถ

ประยุกต ์บูรณาการ องคค์วามรู้ทาง

สงัคมศาสตร์ มาวิเคราะห์ปัญหาใน

พ้ืนที่ต่างๆ ท่ามกลางกระแส

โลกาภิวัฒน ์
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โลกาภิวัฒน์ ความร่วมมอื ความขดัแย้ง 

และการต่อรองของอตัลักษณท์ี่แตกต่าง

ระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งสง่ผลต่อการ

พัฒนาการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ

ประยุกต ์วิเคราะห์ สงัเคราะห์ วพิากษ์

ประเดน็ที่สนใจ และเสนอแนวทางการ

พัฒนาประเทศที่เอื้อต่อการสร้างความ

เข้าใจร่วมกนัระหว่างวัฒนธรรม และการ 

เปิดใจยอมรับในความแตกต่างระหว่าง

มนุษย ์

- พฒ 824 สมัมนาวิจยัทางสงัคมกบั
การศึกษาดา้นเพศภาวะ    3(1-4-4) 

        อภปิรายปรัชญา แนวคดิ ทฤษฎี

เกี่ยวกบัเพศภาวะ  เพศวิถ ี ประเดน็

เรื่องเพศ และการพัฒนาสงัคม  การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเชิงทฤษฏ ีเน้น

ทฤษฎแีนวสตรีนิยม และทฤษฎทีี่

เกี่ยวข้องกบัเพศภาวะ การวเิคราะห์ 

วิพากษป์ระเดน็ปัญหา และการเลือกใช้

วิธวีิทยาและเทคโนโลยีในการวเิคราะห์

ข้อมูล กบัโครงการวิจัยหรือปริญญา

นิพนธอ์ย่างเหมาะสม 

- ประเดน็เร่ืองเพศ เป็นประเดน็ที่

เกี่ยวข้องกบัหลายเร่ือง (cross-

cutting issue)  ในการศึกษาสาขา

ความรู้ ต่างๆ และมแีนวคดิทฤษฎ ี 

ที่เกี่ยวข้องให้ศึกษามากมาย รวมทั้งมี

วิธวีิทยาเฉพาะในการศึกษา จงึจ าเป็น

แยกเป็นวิชาเพ่ือเปิดโอกาสให้มกีาร

ได้ศึกษาอย่างครอบคลุมและลุ่มลึก 
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