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คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผูเ ขาศึกษา
แบบ 1.1
1. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท า ในหลั ก สู ต รที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ โดย
ก) ไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.50 จากระบบ 4 แตม (หรือเทียบเทา) หรือ
ข) มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการพัฒนาสังคมไมนอยกวา
3 ป
2. วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตอยูในระดับไมต่ํากวาระดับดี และมีผลงานวิจัยที่ไมเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษายอมรับ และ
3. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะประกาศให
ทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
ได

2

แบบ 2.1
1. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท า ในหลั ก สู ต รที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ โดย
ก) ไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 แตม (หรือเทียบเทา) หรือ
ข) มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการศึกษาหรือการพัฒนาสังคมไมนอยกวา
3 ป และ
2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะประกาศให
ทราบเปนป ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
ได
การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา
เปนไปตามคูมือการรับสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป
ระบบการศึกษา
เปน ระบบทวิภ าค ซึ่งแบงการศึก ษาออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาตน และภาค
การศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูรอน ตอจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได ภาคการศึกษาหนึ่งๆมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห
ระยะเวลาการศึกษา
ใหศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา
ทั้งนี้ใหนับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร
การลงทะเบียนเรียน
ใหลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา สวนภาคฤดูรอนลงทะเบียนไดไม
เกิน 6 หนวยกิต
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การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
การประเมินผลรายวิชา ใชสัญลักษณ A B+ B C+ C D+ D และ F สวนวิทยานิพนธใช ดีมาก ดี
ผานและตก ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ ตองตีพิมพหรือยอมรั บเพื่อการ
ตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง(Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเปนวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพรในระดับนานาชาติ
หลักสูตรแบบ 1 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ อยางนอย 2 ฉบับ
หลักสูตรแบบ 2 ตองเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ อยางนอย 1 ฉบับ
คณาจารยในหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
ที่

1

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
รศ.

2

รศ.

ชื่อ-สกุล

นางกรรณิการ สัจกุล *

นางชนิตา รักษพลเมือง *

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ค.บ.
M.Ed.
ค.ม.
Ph.D.

ประถมศึกษา
พัฒนาหลักสูตร
การประถมศึกษา
History of
Education

นิติศาสตร
น.บ.
(เกียรตินิยม)
M.A.
Socio Philosophical
Foundations of
Education
Ph.D.
Socio Philosophical
Foundations of
Education

จากสถาบัน

ป

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Illinois
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Michigan

2509
2518
2519
2524

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2518

Michigan State University

2519

Michigan State University

2523

ที่
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ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
รศ.

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

นางจรูญศรี มาดิลกโกวิท *

อ.บ.
M.S.
ค.ด.

4

5

ผศ.

อ.

นายชื่นชนก โควินท

นายอมรวิชช นาครทรรพ

สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ
Business
Education
พัฒนศึกษา

จากสถาบัน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2524
Oklahoma State University 2528
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2544

ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยม)
M.A.
Applied
Linguistics
Ph.D.
Educational
Policy Studies

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2527

ค.บ.
(เกียรตินิยม)
M.S.
M.A., Ph.D.

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2524

Florida State University
Ohio State University

2526
25292530

การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
Higher Education
Educational
Research and
Evaluation

Southern Illinois University 2534
at Carbondale
University of Illinois at
2542
Urbana –Champaign

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิต
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
นิสิตใหม
นิสิตเกา
รวมจํานวนทั้งหมด
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

2550
18
31
49
10

ป

2551
14
39
53
10

ปการศึกษา
2552
15
43
58
10

2553
15
48
63
15

2554
15
48
63
15
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หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบบ 1.1 (เนนการทําวิทยานิพนธ)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ

60
60

หนวยกิต
หนวยกิต

60
60

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

เงื่อนไข นิสิตในแผนการเรียน แบบ 1.1 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา*2746894
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฏีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษา จนกวาจะสําเร็จการศึกษาโดยไมนับหนวยกิตและ
ประเมิน ผล S/U และคณะกรรมการบริหารหลัก สูต รครุ ศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึก ษา อาจ
พิจารณาใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได ตามที่เห็นสมควรเปนรายกรณี โดยไมนับหนวยกิต แตตองผานการ
ประเมิน S ในระบบ S/U
โครงสรางหลักสูตร แบบ 2.1
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
60 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน
24 หนวยกิต
รายวิชาบังคับรวม
4 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
9 หนวยกิต
รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา
11 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
เงื่อนไข
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา อาจ
พิจารณาใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควรเปนรายกรณี โดยไมนับหนวยกิต แตตองผานการ
ประเมิน S ในระบบ S/U
2.นิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
ทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยไมนับหนวยกิต และประเมินผล S/U
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รายวิชา

2746803*
2756636*

2746720
2746721

รายวิชาบังคับรวม
แบบ 2.1
จํานวน 4 หนวยกิต
การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Critical Analysis in Education and Sustainable Development
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
Educational Research Methodology II
รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา
แบบ 2.1
จํานวน 9 หนวยกิต
ทฤษฎีพัฒนศึกษา
Theory of Development Education
ภูมิปญญาไทยกับพัฒนศึกษา
Thai Wisdom and Development Education

2(2-0-6)
2(2-0-6)

3(3-0-9)
3(3-0-9)

2746890 สัมมนาทางพัฒนศึกษา
3(3-0-9)
Seminar in Development Education
รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา
แบบ 2.1
จํานวน 11 หนวยกิต
เงื่อนไข
ก.รายวิชาเลือกทางพัฒนศึกษาไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ขอกําหนด นิสิตทุกคนเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยการเลือก
รายวิชาเลือกทางพัฒนศึกษา นิสิตจะตองจัดทําโครงการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2746781* นโยบายและยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อการพัฒนา
Educational Policies and Strategies for Development
2746782* สหวิทยาการในงานพัฒนศึกษา
Multidisciplinary Study for Development Education Work
2746783* การวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนศึกษา
Research and Development in Development Education Projects
..................................

2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
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* รายวิชาเปดใหม
2746624 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
Education and Community Development
2746625 การประยุกตเทคนิคการประเมินผลในงานพัฒนศึกษา
Application of Evaluation Techniques in Development Education
2746626 มิติทางกฏหมายและจริยธรรมในงานพัฒนศึกษา
Legal and Ethical Dimension in Development Education
2746627 ประเด็นวิพากษและแนวโนมทางการศึกษากับการพัฒนา
Critical Issues and Trends of Education and Development
2746701 การศึกษาคนควาอิสระ ก
Independent Study A
2746702 การศึกษาคนควาอิสระ ข
Independent Study B
2746703 การศึกษาคนควาอิสระ ค
Independent Study C
2746722 นโยบายการศึกษากับการพัฒนา
Education Policy and Development
2746723 การออกแบบโครงการพัฒนศึกษา
Design of Development Education Project
2746724 การฝกอบรมเพื่อการพัฒนา
Development Training
2746725 การฝกงานในโครงการพัฒนศึกษา
Practicum in Development Education Project
2746727 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 1
Special Topic in Development Education I
2746728 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 2
Special Topic in Development Education II
2746730 วิธีวิทยาและการออกแบบการวิจัยคัดสรรทางพัฒนศึกษา
Selected Research Methods and Designs in Development Education
..................................
* รายวิชาเปดใหม

2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
1(0-0-4)
2(0-0-8)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
1(1-0-3)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
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2746880 สัมมนาการออกแบบการวิจัยทางพัฒนศึกษา
3(3-0-9)
Seminar in Development Education Research Design
หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
เห็นสมควร
ข.รายวิชาเลือกพิเศษไมนอยกวา 5 หนวยกิต
ไดแก 1) รายวิชาเลือกกลุมสังคมศาสตร และ 2) รายวิชาเลือกกลุมมนุษยศาสตร
ขอกําหนด นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควรไดตามความสนใจ โดยปกติแลว
นิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาในกลุมที่เกีย่ วของกับวิทยานิพนธที่จะทําเปนหลัก ซึ่งวิทยานิพนธของสาขาวิชา
พัฒนศึกษา แบงเปน 2 กลุม คือ 1)กลุมสังคมศาสตร และ 2)กลุมมนุษยศาสตร อยางไรก็ตาม นิสิต
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิไดอยูใ นกลุมที่จะทําวิทยานิพนธเพิ่มเติมได เพื่อเสริมความรู ตาม
ความสนใจ ตามความสามารถในการจัดสรรเวลา ตามทีค่ ณาจารยแนะนํา เปนตน
นอกจากนี้นิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2746602* ทักษะการเขียนวิทยานิพนธและ
บทความ จํานวน 2 หนวยกิต เพื่อเสริมทักษะการทําวิทยานิพนธและรับการประเมินผลเปน S / U
1)รายวิชาเลือกในกลุมสังคมศาสตร
2403603 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
Social and Cultural Change
2403606 สังคมวิทยาการพัฒนา
Sociology of Development
2403694 มานุษยวิทยาประยุกต
Applied Anthropology
2746651 สังคมวิทยาการศึกษา
Sociology of Education
2746740* รัฐศาสตรการศึกษา

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

Politics of Education

2746742 การอานและการวิจัยทางรัฐศาสตรการศึกษา
Readings and Research in Politics of Education
2746753 การอานและการวิจัยทางสังคมวิทยาการศึกษา
Readings and Research in Sociology of Education
..................................

2(2-0-6)
2(2-0-6)
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* รายวิชาเปดใหม
2746762 การอานและการวิจัยทางเศรษฐศาสตรการศึกษา
Readings and Research in Economics of Education
2746763* ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Social Capital for Sustainable Development
2746764* เศรษฐศาสตรการศึกษาเพื่อการพัฒนา

2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

Economics of Education for Development

2746772 การอานและการวิจัยทางมานุษยวิทยาการศึกษา
2(2-0-6)
Readings and Research in Anthropology of Education
2747727 เศรษฐศาสตรการศึกษา
2(2-0-6)
Economics of Education
2941601 ทฤษฎีและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ
3(3-0-9)
Economic Development Theories and Policies
2945606 การวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตร
3(3-0-9)
Economic Data Analysis
หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
เห็นสมควร
2)รายวิชาเลือกในกลุมมนุษยศาสตร ไดแก
2204704 การวิจัยทางประวัติศาสตร
3(3-0-9)
Historical Research
2204801 สัมมนาการวิจัยทางประวัติศาสตร
3(3-0-9)
Seminar in Historical Methodology
2403689 ศาสนากับสังคม
3(3-0-9)
Religion and Society
2746711* ประวัติศาสตรทองถิ่นกับการพัฒนา
2(2-0-6)
Local History and Development
2746737* มนุษยศาสตรกับการศึกษา
2(2-0-6)
Humanities and Education
2746738* คติชนในงานพัฒนศึกษา
2(2-0-6)
Folk Wisdoms in Development Education Work
..................................
* รายวิชาเปดใหม
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2746739* วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนา
2(2-0-6)
Community Culture and Development
หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
เห็นสมควร
หมายเหตุ ผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรตองเลือกรายวิชาในกลุม
ครุศาสตร เพิ่มอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รายวิชาเลือกในกลุมครุศาสตร ไดแก
2746699 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย
2(2-0-6)
Principles and Foundations of Thai Education
2747602 หลักบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
Principles of Educational Administration
2747801 การพัฒนานโยบายทางการศึกษา
3(3-0-9)
Educational Policy Development
2748609 หลักการพัฒนาหลักสูตร
2(2-0-6)
Principles of Curriculum Development
หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
เห็นสมควร
วิทยานิพนธ
แบบ 1.1
2746829* วิทยานิพนธ
60 หนวยกิต
Dissertation
แบบ 2.1
2746826* วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Dissertation
แผนการศึกษา
แบบ 1.1
ปที่ 1 ภาคตน
หนวยกิต
2746829* วิทยานิพนธ
9
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
S/U
รวม
9

8

ปที่ 1 ภาคปลาย
2746829* วิทยานิพนธ
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

หนวยกิต
9
S/U
9

ปที่ 2 ภาคตน
2746829* วิทยานิพนธ
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

หนวยกิต
9
S/U
9

ปที่ 2 ภาคปลาย
2746829* วิทยานิพนธ
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

หนวยกิต
9
S/U
9

ปที่ 3 ภาคตน
2746829* วิทยานิพนธ
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

หนวยกิต
9
S/U
9

ปที่ 3 ภาคปลาย
2746829* วิทยานิพนธ
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
..................................

หนวยกิต
15
S/U
15
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* รายวิชาเปดใหม
แบบ 2.1
ปที่ 1 ภาคตน
2746803*
2746720
2746721
2756636*
2746894*

การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทฤษฎีพัฒนศึกษา
ภูมิปญญาไทยกับพัฒนศึกษา
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

หนวยกิต
2
3
3
2
S/U
10

ปที่ 1 ภาคปลาย
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
……….. รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา
รวม
ปที่ 2 ภาคตน
2746890
………..
2746897
2746826*
2746894*

สัมมนาทางพัฒนศึกษา
รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา
การสอบวัดคุณสมบัติ
วิทยานิพนธ
สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

หนวยกิต
S/U
9
9
หนวยกิต
3
2
S/U
6
S/U
11

ปที่ 2 ภาคปลาย
2746826* วิทยานิพนธ
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม
..................................

12
S/U
12

10

* รายวิชาเปดใหม
ปที่ 3 ภาคตน
2746826* วิทยานิพนธ
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

9
S/U
9

ปที่ 3 ภาคปลาย
2746826* วิทยานิพนธ
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
รวม

9
S/U
9

คําอธิบายรายวิชา
2204704 การวิจัยทางประวัติศาสตร
3(3-0-9)
Historical Research
HIST RES
ศึกษาแนวพินิจระเบียบวิธีการวิจัยทางดานประวัติศาสตรและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ อภิปรายและ
วิพากษเพื่อทําความเขาใจเชิงสหวิทยาการ เรียนรูทฤษฎีและการประยุกตใช
A study of research methods in history and related fields. The course includes discussions and
criticism that leads to understanding different interdisciplinary approaches and basic knowledge in
theory, and how to bring them into practical use
2204801 สัมมนาการวิจัยทางประวัติศาสตร
3(3-0-9)
Seminar in Historical Methodology
SEM HIST RES
การศึก ษาและอภิ ปรายเชิงวิ พากษอยางลึก ซึ้งเกี่ย วกับวิธีวิ จัย ทางประวัติ ศาสตร ตลอดจน
แนวคิดและระเบียบวิธีของสาขาวิ ชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อการประยุกตใ ชในเชิงสหวิทยาการ อันเปน
พื้นฐานการวิจัยทางประวัติศาสตรอยางลึกซึ้งและรอบดาน
Analytical study and discussion of historical research methods, as well as theories and
methodologies from related disciplines for application in interdisciplinary research, as the basis for
conducting in-depth and comprehensive historical research
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2403603 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-9)
Social and Cultural Change
SOC CULT CHANGE
วิ ช านี้ นํ า ความรู เ กี่ ย วกั บ พลัง ทางสั ง คมไปใช วิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมและ
วัฒนธรรม ศึก ษาถึงองคประกอบและกระบวนการที่เกี่ยวของ ปญหาการไมยอมรับการเปลี่ย นแปลง
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในสังคมตามโครงสรางและการประยุกตความรูในสังคมไทย
An analysis on various conflicts, pressure and other forces in societal And cultural structure
that lead to many problems and social changes. This will focus on the problem concerning
modernization in traditional society
2403606 สังคมวิทยาการพัฒนา
3(3-0-9)
Sociology of Education
SOC DEVLOP
ศึกษาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในแงของสังคมวิทยา รวมทั้งการอภิปรายเกีย่ วกับ
กระบวนการนวัตกรรมและการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารการพัฒนา
The sociological aspects of socio-economic development, particularly, the innovation
process, conflicts between tradition and innovation including the accerleration for societal changes
according to the planned societal adjustment
2403689 ศาสนากับสังคม
3(3-0-9)
Religion and Society
RELIGION SOC
ศึกษาศาสนาในฐานะระบบวัฒนธรรมและความสัมพันธที่มีตอโครงสรางทางสังคม
Study of religion as a cultural system and its relation to social structure
2403694 มานุษยวิทยาประยุกต
3(3-0-9)
Applied Anthropology
APPLIED ANTHRO
การประยุกตทฤษฎีและวิธีการของมานุษยวิทยาในการหาขอยุติของปญหาโลกสมัยใหม
Application of theories and methods of anthropology to the solution of practical problems
in the modern world
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2746602 * ทักษะการเขียนวิทยานิพนธและบทความ
2(2-0-6)
Practice of Academic and Research Writing Skills
PRAC A / R WRIT SK
การฝกทักษะการสืบคนขอมูล ทักษะการเขียน บทความทางวิชาการ โครงรางวิจัย และ
วิทยานิพนธ
Practice of data accessing skills and academic article; research proposal and thesis writing
skills
2746624* การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-6)
Education and Community Development
ED COM DEV
กระบวนทัศนและหลักการในการพัฒนาชุมชน บทบาทของการศึกษาและนักการศึกษาใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน ประสบการณภาคสนามจากการศึกษากรณี ตัวอยาง โครงการหรืองานปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
Perspectives and principles of community development; roles of education and educators in
community development process; field experiences of case studies on education reform projects or
activities promoting community development
2746625 การประยุกตเทคนิคการประเมินผลในงานพัฒนศึกษา
2(2-0-6)
Application of Evaluation Techniques in Development Education
APP EVAL DEV ED
การประยุ กต แนวคิด เกี่ยวกับการประเมิน ผลและรู ปแบบการประเมิน ผลในโครงการทาง
การศึกษาเพื่อการพัฒนา กรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการประเมินผลที่ใชในงานพัฒนา
โดยเนนการวางแผนการกําหนดเครื่องมือและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การคํานวณ
ประมาณการคาใชจาย การเขียนรายงานประเมินผล การนําผลการประเมินมาใชในงานพัฒนศึกษา
Application of evaluation concepts and models in development education projects; case
studies of evaluation procedures and techniques utilized in development work, with special emphasis on
evaluation planning, selection of evaluation instruments and techniques, quantitative and qualitative
approaches to evaluation, cost estimation of evaluation, report writing, and utilization of evaluation
results

-------------------------* รายวิชาเปดใหม
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2746626 มิติทางกฎหมายและจริยธรรมในงานพัฒนศึกษา
2(2-0-6)
Legal and Ethical Dimensions in Development Education
LEG ETH DEV ED
การศึกษาเชิงวิพากษเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในการศึกษาและการพัฒนา
นัย ของกฎหมายรั ฐธรรมนู ญ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายทางการศึกษาที่มีตอการพิจ ารณาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในโครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนา หัวขอพิจารณาพิเศษเกี่ยวกับปญหาเชิง
กฎหมายและจริ ย ธรรม กรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ขอ พิพาททางกฎหมายหรื อ ปญ หาเชิง จริ ย ธรรมในงาน
พัฒนศึกษา
Critical analysis of legal and ethical issues in education and development; implications of the
Constitution Law, labour, and education laws on development education projects; special topics on
such legal and ethical issues as equity and equality of education, individual privacy and human rights;
case studies of legal conflicts and ethical issues in development education work
2746627 ประเด็นวิพากษและแนวโนมทางการศึกษากับการพัฒนา
2(2-0-6)
Critical Issues and Trends of Education and Development
CRIT ISS/TR ED DEV
การวิเคราะหเชิงวิพากษและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาหรือขอพิจารณาที่
สําคัญเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาในปจจุบัน บริบทโลก ภูมิภาค และประเทศที่มีผลตอการศึกษา
และการพัฒนา แนวโนมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม ประสบการณภาคสนามจากการศึกษา
กรณีตัวอยางเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหรือนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ตางๆ
Critical analysis and discussion of contemporary problems or issues relating to education and
development; global, regional and national contexts influencing education and development; trends of
education reform for social development; field experiences for the case studies of development projects
or educational innovations for development in various provinces
2746699 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย
2(2-0-6)
Principles and Foundations of Thai Education
PRIN FOUND THAI ED
การศึกษาเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับหลักการศึกษา หลักการวิชาชีพครู ภาพรวมและวิวัฒนาการ
ของระบบการศึก ษา พื้น ฐานทางประวั ติ ศาสตร ปรั ชญา สังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต อ
การศึกษา ปญหา ความพยายามในการแกไขและบทเรียนที่ไดรับจากการแกไขปญหาทางการศึกษา
รวมทั้งแนวโนมและทางเลือกสําหรับการพัฒนาในอนาคต โดยเนนการศึกษาไทย
Analyical study of the principles of education; principles of teaching profession;
holistic view and evolution of educational system; effects of historical, philosophical, socio-
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economic political foundations on education; problems, efforts to solve, and lessons learned from
solving educational problems; trend and alternatives for future development of Thai education
2746711* ประวัติศาสตรทองถิ่นกับการพัฒนา
2(2-0-6)
Local History and Development
LOCAL HIS DEV
การวิ เคราะหแ นวคิด เปา หมาย การศึก ษาประวั ติ ศ าสตร ทองถิ่น บทบาทหน า ที่ข อง
ประวัติศาสตรทองถิ่นที่สงผลตอการพัฒนา กรณีศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นกับการพัฒนา
Study and analysis of local history and culture; roles and duties of local culture affecting
development; discussion of local culture case studies and development
2746720 ทฤษฎีพัฒนศึกษา
3(3-0-9)
Theory of Development Education
THEORY DEV ED
การตรวจสอบแนวคิด และทฤษฎีเกี่ย วกับการศึกษาและการพัฒนาประเทศในดานสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองทั่วโลก การวิเคราะหในลักษณะสหวิทยาการเกี่ยวกับทางเลือก และแนวคิดตาง ๆ
ของการศึกษากับการพัฒนา โดยเนนคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะหนวัตกรรม
ทางการศึกษาในบริบทของวัตถุประสงค แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาที่มีผลตอการพัฒนาและ
ผลที่เกิดขึ้น และบทบาทขององคการระหวางประเทศในการพัฒนาการศึกษา
Concepts and theories relating education to national development in social, economic, and
political sectors worldwide; interdisciplinary analysis of alternatives and conceptualizations of
education and development emphasizing quality and ethic of development; analysis of educational
innovations designed to promote national development in various countries; educational case studies in
the context of such objectives; conceptualizations of the role of education in development and
outcomes; role of international organizations in educational development
2746721 ภูมิปญญาไทยกับพัฒนศึกษา
3(3-0-9)
Thai Wisdom and Development Education
THAI WISDOM DEV ED
การตรวจสอบแนวความคิด องคความรูและการปฏิบัติของไทยเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนและสังคม การวิเคราะหลักษณะองคความรูไทยเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น
ในเชิงสหวิทยาการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และการปฏิบัติแบบไทยที่เหมาะสมกับกาลสมัยและระดับ
การพัฒนา
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Thai concepts, body of knowledge, and practices relation education for human and social
development; analysis of Thai body of knowledge concerning education, development, and the
interdisciplinary aspects of it effect; case study on appropriate for the time and level of development
2746722 นโยบายการศึกษากับการพัฒนา
3(3-0-9)
Education Policy and Development
ED POLICY DEV
การวิเคราะหการกําหนดนโยบายการศึกษาในระดับชาติ จังหวัด และสถาบันการประยุกต
โมเดลทางสังคมศาสตร และนโยบายศาสตรในการตรวจสอบและพัฒนานโยบายการศึกษา โดยเนน
หนาที่กลุมเกี่ยวของและผลที่มีตอการพัฒนา
Analytical study of policy making in education at national, provincial and institutional
levels; application of social and policy science model in the examination and development of
educational policy emphasizing the functions, groups involved, and development results
2746723 การออกแบบโครงการพัฒนศึกษา
3(3-0-9)
Design of Development Education Project
DESIGN DEV ED PROJ
หลักการของโครงการพัฒนศึกษา วงจรของการวางแผนและบริหารโครงการ การวางแผน
ออกแบบโครงการ การเลือกและพิจารณาโครงการ การควบคุมกํากับและดําเนินงานตามโครงการ
และการประเมินผลโครงการ
Principles of development education project, project planning and management cycle,
project planning and design, project selection and approval, project control and implementation; and
project evaluation
2746724 การฝกอบรมเพื่อการพัฒนา
3(3-0-9)
Development Training
DEV TRAINING
การตรวจสอบความจําเปนและความสําคัญของการฝกอบรมเพื่อการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษ ย และการฝกอบรมเพื่อการพัฒ นา การวางแผนและการบริหารการฝก อบรมเพื่อการ
พัฒนา รวมทั้งการออกแบบหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรมเพื่อการพัฒนา
Need and importance of development training; theories of human resources development
and development training; planning and management of development training; design and training
methodologies
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2746725 การฝกงานในโครงการพัฒนศึกษา
2(1-2-5)
Practicum in Development Education Project
PRAC DEV ED PROJ
การปฏิบัติงานเปนรายบุคคลในโครงการพัฒนศึกษาของหนวยงานราชการ องคการเอกชน
หรื อองค ก ารระหว า งประเทศ ในเรื่ อ งการวางแผนโครงการ การดํ าเนิ น งานโครงการ หรื อการ
ประเมินผลโครงการ ภายใตการดูแลของที่ปรึกษา
Individual practice in development education project of public, private, international
organizations; planning, implementing or evaluation of project under supervision of officially assigned
advisor
2746727 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 1
1(1-0-3)
Special Topic in Development Education l
SPEC TOP DEV ED I
การวิ เ คราะห ขั้น สูง ในเรื่ อ งและประเด็ น พิเศษที่เกี่ย วกับการพัฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อพัฒ นา
ประเทศ
Advanced analytical study of critical topics and issues relating to educational development
for national development
2746728 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 2
2(2-0-6)
Special Topic in Development Education II
SPEC TOP DEV ED II
การวิเคราะหขั้นสูงในกลุมเรื่องและประเด็นพิเศษที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ประเทศ
Advanced analytical study of critical topics and issues relating to educational development
for national development
2746730 วิธีวิทยาและการออกแบบการวิจัยคัดสรรทางพัฒนศึกษา
3(3-0-9)
Selected Research Methods and Designs in Development Education
SEL RES METH/DES
การศึกษาเจาะลึกในวิธีวิทยาและการออกแบบการวิจัยทางพัฒนศึกษาที่คัดสรร
In-depth study of selected research methods and designs in development education
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2746737* มนุษยศาสตรกับการศึกษา
2(2-0-6)
Humanities and Education
HUMAN ED
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องคความรู และวิธีการทางมนุษยศาสตร การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการศึกษากับมนุษยศาสตร
Study of body of knowledge, theories, and methods in humanities; analysis of the relationship
between education and body of knowledge in humanities
2746738* คติชนในงานพัฒนศึกษา
2(2-0-6)
Folk Wisdoms in Development Education Work
FOLK WIS DEV ED WK
การวิเคราะหความสําคัญ องคความรูทางคติชน บทบาทของคติชนที่สัมพันธกับงานพัฒนศึกษา
การฝกประสบการณภาคสนาม
Study and analysis of body of knowledge in folk wisdoms; roles of folk wisdoms relating to
development education research; field research on folk wisdoms and development education
2746739* วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนา
2(2-0-6)
Community Culture and Development
COM CUL DEV
การวิ เคราะหวั ฒ นธรรมชุมชน บทบาท หนาที่ข องวั ฒ นธรรมชุมชนที่สงผลต อการพัฒ นา
การศึกษากรณีศึกษาการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมชุมชน
Study and analysis of community culture; roles and duties of community culture affecting
development; research focusing on community culture case studies and development

--------------------------
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* รายวิชาเปดใหม

2746740* รัฐศาสตรการศึกษา
2(2-0-6)
Politics of Education
POL ED
การศึกษาวิเคราะหอิทธิพลและบทบาทของการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมือง
สถาบันทางการเมือง และปรากฏการณตางๆ ทางการเมือง ที่มีตอการศึกษาในดานการกําหนดนโยบาย
การศึกษา
Study and analysis of influences over as well as roles of politics, including processes,
institutions, and phenomena, in education in terms of educational policy making
2746742 การอานและการวิจัยทางรัฐศาสตรการศึกษา
2(2-0-6)
Readings and Research in Politics of Education
READ/RES POL ED
ตรวจสอบ และวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่สําคัญทางรัฐศาสตรการศึกษา
Examination and analysis of significant documents and research in politics of education
2746753 การอานและการวิจัยทางสังคมวิทยาการศึกษา
2(2-0-6)
Readings and Research in Sociology of Education
READ/RES SOC ED
ตรวจสอบ และวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่สําคัญทางสังคมวิทยาการศึกษา
Examination and analysis of significant documents and research in sociology of education
2746762 การอานและการวิจัยทางเศรษฐศาสตรการศึกษา
2(2-0-6)
Readings and Research in Economics of Education
READ/RES ECON ED
ตรวจสอบ และวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่สําคัญทางเศรษฐศาสตรการศึกษา
Examination and analysis of significant documents and research in economics of education
2746763* ทุนทางสังคมเพือ่ การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
2(2-0-6)
Social Capital for Sustainable Development
SOC CAP SUS DEV
การศึกษาวิเคราะหทุนทางสังคมที่เปนปจจัยบวกและปจจัยลบที่สงผลตอการพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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Study of social capital in terms of its positive and negative factors affecting the
development of education for sustainable development

2746764* เศรษฐศาสตรการศึกษาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-6)
Economics of Education for Development
ECON ED DEV
การวิเคราะหแนวคิดทางเศรษฐศาสตรการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การนําเสนอ
แนวทางการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของการพัฒนาประเทศ
Analysis of thinking in Economics of Education relevant to educational provision; proposals
of guidelines for resource distribution and education investment in accordance with national
development
2746772 การอานและการวิจัยทางมานุษยวิทยาการศึกษา
2(2-0-6)
Readings and Research in Anthropology of Education
READ / RES ANTHR ED
ตรวจสอบ และวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่สําคัญทางมานุษยวิทยาการศึกษา
Examination and analysis of significant documents and research in anthropology of
education.
2746781* นโยบายและยุทธศาสตรการศึกษาเพือ่ การพัฒนา
2(2-0-6)
Educational Policies and Strategies for Development
EDU PO/STRA DEV
การวิเคราะหแนวทางการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาในประเทศ
คัดสรร การนําหลักการทางนโยบายมาใชในการตรวจสอบและพัฒนานโยบายการศึกษา โดยเนนปจจัยที่
มีผลตอนโยบายและยุทธศาสตรการศึกษาเพื่อการพัฒนา รวมถึงการประเมินผลของการจัดการศึกษาตาม
นโยบาย
Analysis of policies and strategies for development in selected countries; application of
policy science in examining and developing policies with an emphasis on factors affecting policies and
strategies for development as well as evaluation of education provision according to the policies
2746782* สหวิทยาการในงานพัฒนศึกษา
2(2-0-6)
Multidisciplinary Study for Development Education Work
MULTI STUD DEV ED
การบูรณาการศาสตรทางการศึกษาในมิติตางๆ มาใชในงานพัฒนศึกษา การอภิปรายและถอด
บทเรียนกรณีศึกษาทางพัฒนศึกษาในเชิงสหวิทยาการ
Integration of education sciences of various aspects for development education work;
discussion and integrative application of development education case studies
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2746783* การวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนศึกษา

2(2-0-6)

Research and Development in Development Education Projects

R / D DEV ED
การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนศึกษา ปฏิบัติการ โครงการพัฒนศึกษาในพืน้ ที่
ชุมชนหรือหนวยงานตางๆ การติดตามและประเมินผลโครงการ
Research design and development of development education projects; implementation and
evaluation of development education projects in communities and other sectors
2746803 * การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2(2-0-6)
Critical Analysis in Education and Sustainable Development
CRI ANA ED SUS DEV
รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะหเชิงวิพากษ หรือวิภาษวิธีประเด็นวิกฤตดานการศึกษา
การวิเคราะหการศึกษาเชิงวิพากษ ประเด็นวิกฤตดานการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ
การจั ดการศึกษาเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยื น การวิ จัย การศึก ษาเพื่อเสริมสร างการพัฒนาที่ยั่งยื น และการ
วิเคราะหเชิงวิพากษเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Thought patterns and critical analysis techniques for critical issues in education; critical
issues in development; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable
development; education research for sustainable development; critical analysis in education for
sustainable development
2746826* วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
DISSERTATION
2746829* วิทยานิพนธ
60 หนวยกิต
DISSERTATION
2746880 สัมมนาการออกแบบการวิจัยทางพัฒนศึกษา
3(3-0-9)
Seminar in Development Education Research Design
SEM DEV ED RES DES
การตรวจสอบและอภิปรายกลยุทธการวิจัยทางพัฒนศึกษา โดยเนนการแสวงหาวิธีวิทยาการ
วิจัยที่เหมาะสม และการประยุกตเทคนิคการวิจัยและการพัฒนา
Research strategy aims at the search for an appropriate research methodology and the
application of Research and Development (R & D) technique
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2746890 สัมมนาทางพัฒนศึกษา
3(3-0-9)
Seminar in Development Education
SEMINAR DEV ED
การตรวจสอบและอภิปรายนโยบายและกลยุทธในการใชการศึกษาเปนกลไหเพื่อพัฒนาสังคม
ในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเนนการแสวงหากลยุทธที่เหมาะสมกับประเทศที่
พัฒนา และการพัฒนาความคิดสรางสรรค จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเปนผูนํา
และมนุษยสัมพันธ
Strategy using education as mechanism to social development at local, national, and
international levels focusing on the search for an appropriate strategy for developing countries;
development of creative thinking, professional ethics, achievement motivation, leadership and human
reation
2746894* สัมมนาวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
s/u
Doctoral Dissertation Seminar
Doc Dissert Sem
2746897 การสอบวัดคุณสมบัติ
s/u
Qualifying Examination
2747602 หลักบริหารการศึกษา
3(3-0-9)
Principles of Educational Administration
PRINC EDU ADM
ความหมายและพัฒ นาการของการบริ หารการศึก ษา กระบวนการและงานบริ ก าร การ
ประยุกต ทฤษฎีองคกร การสื่อสาร และภาวะผูนําในการดําเนินการจัดองคการโรงเรียน
Meaning and development of educational administration, administrative tasks, processes,
and skills; application of theories of organization, communication, and leadership as they related to the
operation of educational organization
2747727 เศรษฐศาสตรการศึกษา
2(2-0-6)
Economics of Education
ECON ED
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องคประกอบทางเศรษฐกิจของการศึกษา คาใชจ ายทางการศึกษา คุณคาทางเศรษฐกิจของ
การศึกษา การวางแผนกําลังคน และความเจริญทางเศรษฐกิจ โรงเรียนกับระบบเศรษฐกิจ
Eonomic component of education; cost of education; economic value of education; education
of manpower planning, and economicgrowth; school and the economic system
2748609 หลักการพัฒนาหลักสูตร
2(2-0-6)
Principles of Curriculum Development
PRIN CURR DEV
ธรรมชาติ และจุด มุงหมายของการพัฒ นาหลัก สูตร ขอกําหนดและกลวิ ธีใ นการปรั บปรุ ง
หลักสูตร โครงสรางและรูปแบบขององคประกอบหลักสูตร ขอควรพิจารณาหลักในการวางแผนและจัด
หลักสูตร
Nature and purposes of curriculum development, determinants and foundations, strategies for
curriculum improvement; structure and design of curriculum component; major considerations in
planning and organizing the curriculum
2747801 การพัฒนานโยบายทางการศึกษา
3(3-0-9)
Educational Policy Development
EDUCL POL DEV
ศึก ษาแนวคิด และหลัก การในการพัฒ นานโยบาย กระบวนการพัฒ นานโยบาย การใช
นโยบายเพื่อควบคุมโครงการบริ หารการศึก ษา ปรั ชญาและหลัก การทางการศึก ษากับการกําหนด
นโยบาย แบบจําลองในการสรางและพัฒนานโยบายทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมในปจจุบันและอนาคต
Development of public policy in education and its implications in educational administrative
structure. An examination of existing educational policy process, models and strategies will be a
primary concern of the course in order the course in order to obtain appropriate education policy
formation
2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2
2(2-0-6)
Educational Research Methodology II
ED RES MET II
ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบ
ผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิ จัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใชประโยชนงานวิจัย การ
เผยแพรงานวิจัยสูระดับชาติ และนานาชาติ
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Philosophy, principle, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed
method research for educational development; documentary research; research management, evaluation,
and utilization; dissemination of research at national and international levels
2941601 ทฤษฎีและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ
3(3-0-9)
Economic Development Theories and Policies
ECON DEV/POLITICS
การวิ เคราะหและวิ จารณทฤษฎีพัฒ นาการเศรษฐกิจที่สําคัญๆ ของทั้งกลุมนีโอคลาสสิก และ
ทฤษฎีใ หมๆ รวมทั้งทฤษฎีเศรษฐกิจทวิ ระดับ ทฤษฎีข องกลุมมาร กซิสต การพึ่งพา กลุมระบบโลก
ทฤษฎีรัฐและพัฒนาการเศรษฐกิจ และแนวความคิดใหมๆ เกี่ยวกับทางเลือกของการพัฒนา การวิเคราะห
ประเด็นนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญๅ ที่สอดคลองกับปญหาของประเทศกําลังพัฒนา การวิเคราะหยุทธวิธี
และประสบการณการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ โดยเนนกลุมประเทศเอเซีย โดยเฉพาะในชวง
หลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปจจุบันกับเนนชวงการพัฒนาเปนประเทศอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนา
Critical appraisal of major theories of economic development both orthodox and more recent
theories including the dualistic theories, the Marxist, the dependency, the world system, theories of the
state and economic development, and recent thinking on the alternative development strategies; selected
policy issues in economic development relevant to developing countries; actual development strategies
adopted by different countries in particular Asian during the period after world war and the period of
successful industrialization of the now developed countries
2945606 การวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตร
3(3-0-9)
Economic Data Analysis
ECON DATA ANAL
วิเคราะหลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขของขอมูลแบบตางๆ ทั้งปฐมภูมิ/ทุติยภูมิ
ภาคตัดขวาง/อนุกรมเวลา จุลภาค/มหภาค และเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลแบบตางๆเพื่อ
พัฒนาทักษะในการเลือกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมกับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร โดยคํานึ ง
เงื่อนไขและขอตกลงเบื้องตนตางๆของวิธีวิเคราะหและลักษณะของขอมูล วิธีวิเคราะหตางๆ ทั้งที่ใชและ
ไมใชพารามิเตอร รูปแบบและวิธีการตีความหมาย และนําเสนอขอมูลอยางเหมาะสมทั้งขอมูลดิบและ
ขอมูลที่ผานการวิเคราะหแลว รวมทั้งกรณีศึกษาและฝกปฏิบัติกับขอมูลจริงในทางเศรษฐศาสตร
Study and analysis of nature, characteristics and conditions of various types of data;
primary/ secondary, cross-section/time-series, micro/macro, and quantitative/qualitative; analysis of
alternate set of data to develop skill in selecting proper analytical technique under the condition and
agreement of such a technique and characteristics of data; non-parametric techniques of analysis;
methods and patterns of interpretation and presentation of raw and analysed data; case study and
practice with real economic data

