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วัตถุประสงค 
 1. ดานการผลิตบัณฑิต  
  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ  มีคุณสมบัติของการเปนนักคิดและนักบูรณาการ
ศาสตรที่มีความสามารถในการสรางและจัดการความรูแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ  
 2. ดานการพัฒนาองคความรูใหม   
  1) เพ่ือผลิตและพัฒนาองคความรูใหมเชิงวิชาการ  โดยเนนการจัดการความรูภูมิปญญา เพ่ือการ
พัฒนาประเทศแบบสหวิทยาการ โดยอาศัยการศึกษา การพัฒนา การวิจัย ฯลฯ  ที่มีมาตรฐานและความเขมแข็งทาง
วิชาการ 
  2) เพ่ือเปนศูนยกลางทางพัฒนศึกษาแหงภูมิภาคตะวันตกในการพัฒนาภูมิปญญาไทยสูสากล 
 3. ดานนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ  
 1) เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรของชาติในการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม การพัฒนาประเทศ 
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติและการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
 2) เพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
สังคม และประเทศชาติ  
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
 1. คุณสมบัติท่ัวไป 
 1.1 มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 
 1.2 เปนผูผานการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. คุณสมบัติเฉพาะ  
 2.1 หลักสูตร  แบบ 1 
  2.1.1 สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางพัฒนศึกษาหรือศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และ 
  2.1.2 มีประสบการณการวิจัยที่เกี่ยวของกับดานพัฒนศึกษาไมนอยกวา 2 ป   
  2.1.3 คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศใหทราบเปนปๆ
ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 
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 2.2  หลักสูตร แบบ  2  
  2.2.1 สํ า เ ร็ จการศึ กษาปริญญามหาบัณฑิตจากสาขาวิ ชา ใดสาขาวิ ชาหนึ่ ง  จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและ 
 2.2.2 คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศใหทราบเปนป ๆ 
ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศกึษาได 

  

สถานภาพของนักศึกษา 
 นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได  หรือไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาตามหลักสูตรนี้ และไดขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษาเรียบรอยแลว จะตองปรับเปล่ียนสถานภาพของการเปนนักศึกษาไปตามเงื่อนเวลาหรือผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของตน ดังตอไปนี้ 
 1. นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตทดลองศกึษา  เมื่อศึกษาอยูในภาคการศึกษาแรก 
 ในกรณีที่ เปนผู สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่น ที่ไมมี พ้ืนความรูทาง 
พัฒนศึกษา  ตองลงทะเบียนศึกษารายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด  โดยไมนับหนวยกิต จํานวน 3  
หนวยกิต  และไดคาผลการประเมินเปน S การพิจารณาวารายวิชาที่นักศึกษาเคยเรียนหรือมีพ้ืนฐานทาง 
พัฒนศึกษามาแลว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 รายวิชาที่ผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาอื่นๆ ตองลงทะเบียนเพ่ิมเติม
เพ่ือปรับพ้ืนความรู จํานวน 3  หนวยกิต  คือ 
464 311    หลักพัฒนศึกษา  3(3-0-6) 
  (Principles of Development Education) 
 2. นักศึกษาปริญญาดษุฎีบัณฑิตสามัญ  เมื่อส้ินภาคการศึกษาแรก   และ 
  2.1 ไดผลการประเมินเปน S ทุกรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตตามหลักสูตร 
 2.2 ไดรับการประเมินความกาวหนาจากสาขาวิชา โดยไดรับสัญลักษณ SP สําหรับนักศึกษาตาม
หลักสูตร  แบบ 1 หรือไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 และไดคาระดับผลการศึกษาไมต่ํากวา B ทุกรายวิชา ที่นับ
หนวยกิตตามหลักสูตร 
  สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร แบบ 2 การจําแนกสถานภาพของนักศึกษาปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตสามัญ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550  
 2.3 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต  เมื่อผานการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับอนุมัติหัวขอและเคาโครง
วิทยานิพนธ  และสอบผานภาษาตางประเทศหรือไดรับการยกเวนตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550     
 

โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  แบงเปน 2 แบบ คือ  แบบ 1 และ แบบ 2  
 แบบ  1  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม  จํานวน 
ไมนอยกวา 48 หนวยกิต  และกําหนดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและลงทะเบียนเรียน ตามความเห็นของอาจารย 
ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรและตองลงทะเบียนรายวิชาสัมมนาขั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิต
ทางพัฒนศึกษา 1 และ 2 



   

- ป.เอก  พัฒนศึกษา  หนา 3 - 

 แบบ  2  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จํานวนไมนอยกวา 36 หนวยกิต และกําหนดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
อีกไมนอยกวา  30  หนวยกิต จากหมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาวิจัย หมวดวิชาบังคับแกน และหมวดวิชาเลือก  
 นอกจากการทําวิทยานิพนธ และการศึกษารายวิชาตามเงื่อนไขของแผนการศึกษาของแบบ 1 และ 2 
แลว นักศึกษาที่ไมมีพ้ืนความรูทางพัฒนศึกษา ตองลงทะเบียนเรียนวิชาหลักพัฒนศึกษา โดยไมนับหนวยกิตและ
สอบไดสัญลักษณ S  เทียบได 3 หนวยกิต  รวมท้ังสอบผานภาษาตางประเทศอื่นที่ไมใชภาษาของตนอยางนอย
หนึ่งภาษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
 หลักสูตรแบบ 1  
 นักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร แบบ 1  สามารถลงทะเบียนรายวิชาในแตละหมวดวิชาตอไปนี้  ตาม
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

     หมวดวิชาพ้ืนฐาน  (8 หนวยกิต) ไมนับหนวยกิต  
 หมวดวิชาบังคับแกน   (9 หนวยกิต) ไมนับหนวยกิต 

 วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)   48   หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 48  หนวยกิต 
 

 หลักสูตรแบบ 2  
 หมวดวิชาพ้ืนฐาน  (8 หนวยกิต)       ไมนับหนวยกิต   
 หมวดวิชาวิจัย   6 หนวยกิต 
 หมวดวิชาบังคับแกน 18 หนวยกิต 
 หมวดวิชาเลือก   6 หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา)         36 หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร 66   หนวยกิต 
 
รายวิชาและหนวยกิต 
 หลักสูตรแบบ 1  
           (1)  หมวดวิชาพื้นฐาน  (ไมนับหนวยกิต) 
  - หลกัพัฒนศึกษา  (3  หนวยกิต)    
464  311    หลักพัฒนศึกษา                     3(3-0-6)   
  (Principles of Development Education) 
  กรณีไมมีพ้ืนความรูทางพัฒนศึกษา     
 

                          - ภาษาตางประเทศ  (5  หนวยกิต) 
466 520     ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1    3(3-0-6)    
  (English for Doctoral Students in Education I ) 
466 521     ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2    2(2-0-4)   
  (English for Doctoral Students  in Education II) 
 

     นักศึกษาที่มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปน้ีไมตองลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสองรายวิชา
ขางตน 
                            1. ไดคะแนนสอบ TOEFL  เทียบเทา  500   คะแนน 
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                            2. ไดคะแนนสอบ  IELTS  เทียบเทา  ระดับ 6 
                            3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร   
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
 

  (2)  หมวดวิชาบังคับแกน  (ไมนับหนวยกิต)    
464  601     สัมมนาชั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพัฒนศึกษา 1      3(3-0-6)  

    (Advanced Seminar in Development Education  for Doctoral Students I) 
464  602     สัมมนาชั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพัฒนศึกษา 2        3(3-0-6)                      

    (Advanced Seminar in Development Education  for Doctoral Students II) 
464  503      ปรัชญาและทฤษฎีความรูทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
  (Philosophy  and Knowledge Theory  in Development Education) 

 

  (3)  วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา  48  หนวยกิต) 
464  605     วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา) 48   หนวยกิต 
  (Doctoral  Dissertation) 
   
 หลักสูตรแบบ 2    
                 (1)  หมวดวิชาพื้นฐาน   (ไมนับหนวยกิต)    
  - หลักพัฒนศึกษา  (3  หนวยกิต)    
464  311    หลักพัฒนศึกษา 3(3-0-6)   
   (Principles of  Development Education)                                                         
  กรณีไมมีพ้ืนฐานความรูทางพัฒนศึกษา   
 

   - ภาษาตางประเทศ   (5  หนวยกิต) 
466 520     ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1    3(3-0-6)   
  (English for Doctoral Students in Education I) 
466 521   ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา2        2(2-0-4) 
  (English for Doctoral Students  in Education II) 
   

     นักศึกษาที่มีคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ไมตองลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสอง
รายวิชาขางตน 
                            1. ไดคะแนนสอบ TOEFL  เทียบเทา   500   คะแนน 
                            2. ไดคะแนนสอบ  IELTS  เทียบเทา   ระดับ 6 
                            3. สอบผานภาษาตางประเทศ หรือไดรับการยกเวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  
 

          (2)  หมวดวิชาวิจัย  (6   หนวยกิต) 
464   501    ระเบียบวิธีการวิจัย            3(3-0-6) 
  (Research Methodology) 
464   502     สถิติขั้นสูง 3(3-0-6) 
  (Advanced Statistics) 
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  (3)  หมวดวิชาบังคับแกน   (18  หนวยกิต) 
464  503      ปรัชญาและทฤษฎีความรูทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
  (Philosophy  and Knowledge Theory  in Development Education) 
464  504      การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
  (Knowledge Management and  Local Wisdom)                      
464  505      การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
  (Education  Management  for Country  Development) 
464 506      สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 

      (Sociology  for Country  Development)             
464  507     เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

   (Economics for Sustainable Development) 
464  508     การวิเคราะหนโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
  (Plan and Policy Analysis in Development Education) 
 

                   (4)  หมวดวิชาเลือก  (6  หนวยกิต) 
464  509      รัฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
  (Political  Science for Country   Development)              
464  510      เศรษฐศาสตรการจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
  (Managerial Economics for Country Development) 
 464  511     จิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
  (Social Psychology for Country Development) 
464  512     ทฤษฎีสังคมและนวัตกรรมการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
  (Social Theories and Innovations of  Social Development) 
464  513      การวางแผนและประเมินผลโครงการทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
             (Project Planning and Evaluation in Development Education) 
464  514      ทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
  (Human Resources for Social Development)   
464  515     ภูมิปญญาทองถ่ินและกระบวนทัศนใหมของชุมชน 3(3-0-6) 
  (Local Wisdom and New Paradigms of Community) 
464  516      กระบวนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
  (Changing Processes and Innovations in Local Wisdom)  
464  517     ภาวะผูนําในการบริหารเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
  (Leadership  in  Administration  for  Development) 
464  518     การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Management  of  Information  Technology  for  Development)    
464  519   การศึกษาในระบบสังคมอนาคต 3(3-0-6) 
 (Education for  Tomorrow’s World) 
464 520      นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
  (Cultural  Ecology and Development) 
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464  521      สัมมนาทางพัฒนศึกษา   3(3-0-6) 
  (Seminar in Development Education) 
464  522      สัมมนาการวิจัยทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
  (Seminar in  Development Education Research) 
464  523      ปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา 3(0-6-3) 
  (Internship in Development Education) 
464  524      การศึกษาอิสระ 3(0-3-6) 
  (Independent Study) 
                

  ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปดสอนในคณะศึกษาศาสตร  
โดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร  
 

  (5) วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา 36 หนวยกิต) 
464  606     วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา) 36  หนวยกิต 
  (Doctoral  Dissertation) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
เลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต  
 (1) หมวดวิชาพื้นฐาน     
464  311    หลักพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
 (Principles  of  Development  Education)  
 ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการพัฒนา หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดดานเศรษฐศาสตร สังคม 
การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม รวมทั้งบทบาทที่มีตอการพัฒนา และแนวทางการประยุกต หลักการ ทฤษฎี 
และแนวคิด ตลอดจนศึกษาวิเคราะห ปรัชญาและแนวความคิดทางการศึกษาในฐานะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนและประเทศ โดยบูรณาการความรูทางพฤติกรรมศาสตร เพ่ือใชวิเคราะหในการแกไขปญหาของ
ประเทศ  
                     Study of  principles of development of theory and ideas concerning economics, society, 
politics and its administration, and culture, including roles  influencing development. The course includes 
methods of principle application, theories and ideas, including analyzing philosophy and ideas as  
important tools in community and national development using interdisciplinary behavioral science in 
analyzing and  solving  national problems.   
 
466 520   ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 1 3(3-0-6) 
 (English for Doctoral Students  in Education I)  
 ฝกทักษะการพูดและการสื่อสาร อานบทความ ขอมูลขาวสาร วิเคราะห วิจารณ ตีความบทความ 
ใชภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ โดยเนนการสื่อสารขอมูลทางการศึกษา 
 Practice of  English skills such as speaking and communication, reading  articles, data 
analysis, criticism, interpretation of articles, and presentation of academic issues  focusing on educational 
information. 
 



   

- ป.เอก  พัฒนศึกษา  หนา 7 - 

466 521    ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 2       2(2-0-4) 
 (English for Doctoral Students  in Education II) 
 ฝกการใชภาษาอังกฤษชั้นสูงสําหรับงานวิชาการ การเขียนบทความ บทคัดยอ รายงานการวิจัย 
และการใชภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Practice of advanced English skills for academic purposes including writing of articles, 
abstracts,  and  research  reports, as well as oral presentation of academic works. 
  

   (2)  หมวดวิชาวิจัย    
464  501   ระเบียบวิธีการวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research   Methodology ) 
             ศึกษา วิเคราะห อภิปรายหลักการและแนวคิดของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอน
ตางๆ ของการวิจัย ปญหาการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเสนอผลและการเขียนรายงานการวิจัย  
ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหผลงานวิจัย จุดแข็ง จุดออน ของงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ดวยการ 
บูรณาการระเบียบวิธีวิจัยเขากับพัฒนศึกษา 
 Study, analysis, and discussion of principles and concepts of quantitative and qualitative 
research, research method, research problems, objectives and hypotheses setting, research 
instrumentation, research design, data collection and analysis, and  research reports. It  includes  the 
analysis of research findings, strengths, and weaknesses of quantitative and qualitative studies by 
integrating  research  methodology  with  development  education. 
 
464  502     สถิติขั้นสูง 3(3-0-6)                

(Advanced  Statistics)  
 ศึกษาวิเคราะห อภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับสถิติพาราเมตริก นอนพาราเมตริก และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ  การทดสอบสถิติหรือการเปรียบเทียบทางสถิติ การวิเคราะหตัวแปรพหุคูณ การใชคอมพิวเตอรใน
การสุมตัวอยาง ระเบียบวิธีประมาณคาเชิงสุม และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ศึกษาเฉพาะกรณี และฝก
ปฏิบัติประมวลผลและแปรผลขอมูลคอมพิวเตอร รวมถึงหลักและวิธีการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการ
แปรผลของการนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ    
 Study, analysis, and discussion of parametric and non-parametric statistical concepts.  
This  includes  the  analysis  of  statistical  and  comparative  tests, multivariate  analysis, computerized  
random  sampling, random  estimation  methods, ready-to-use  computer  programs, and  case  studies. 
Students  will  practice  computer- based  statistical  analyses  and  interpretation, principles  and  
methods of  data  collection, analyses, and  interpretation, as  well  as the  interpretation  of  qualitative  
research  reports  and  presentation.   
 

 (3) หมวดวิชาบังคับแกน  
464  503     ปรัชญาและทฤษฎีความรูทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
        (Philosophy  and Knowledge Theory in Development Education) 
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 ศึกษาหลักการและแนวคิดเรื่องภววิทยา ญาณวิทยา และเร่ืองของคุณวิทยาทั้งของตะวันตกและ
ตะวันออก  ความหมายของกระบวนทัศน  และการเปลี่ยนกระบวนทัศน รวมถึงการคิดของมนุษยเพ่ือพัฒนาแนว
ทางการดํารงชีวิตในปจจุบัน  
 Study  of  principles  and  concepts  of  ontology, epistemology, and  axiology  in  
Western  and  Eastern  ways  of  thinking. It  includes  the  meaning  of  paradigms, paradigm  shifts, and  
human  thinking  process  leading  to  the  development  of  current  ways of  life.   
 
464  504     การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
         (Knowledge Management  and   Local Wisdom) 
 ศึกษาลักษณะองคความรูและบทบาทแหงองคความรูพ้ืนบานและความรูดั้งเดิมของผูเชี่ยวชาญ
ดานภูมิปญญาทองถ่ิน   การพัฒนาทักษะดานการบริหารและการจัดการความรู การแสวงหาความรู   การสราง
ความรู การจัดเก็บและสืบคนความรู การถายทอดความรูและการใชประโยชน การพัฒนาฐานขอมูลและสืบคน
สารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน การคนหาสิ่งดีๆในภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานขององคกรแหง
การเรียนรูในสังคมที่ย่ังยืน   การปรับปรุงและประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอัตลักษณไทย และสอดคลองกับยุค
โลกาภิวัตน  โดยมีการจัดกิจกรรมภายใตสถานการณจําลอง  
 Study  of  characteristics  and  roles  of  local  wisdom  and  indigenous  knowledge of  
folk  experts, development  of  knowledge  management, and  knowledge acquisition, construction, 
collection, research, distribution, and  application. This  includes  development  and  exploration  of  local  
wisdom  database  which  serves  as  a  solid  basis of  a  sustainable  society  where  improvement  and  
application of  local  wisdom still  retain  Thai  identity  in  the  globalized  era, through  activities  in  
simulated  situations.  
 
464  505     การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
                      (Educational  Management  for  Country   Development) 
 ศึกษาวิธีการจัดการศึกษาเพื่อการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ เปนราย
กรณี จากโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจัดทําขึ้นแลวในประเทศและตางประเทศ การวิเคราะหปญหา การสรางผูนํา
ทางความคิด ผูนําการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนศึกษา       และกลวิธีทางการศึกษาที่จัดขึ้นโดยพิจารณาการบูรณาการ
แบบองครวมที่เปนศาสตรเดียวกันหรือขามศาสตร 
 Study of educational management  to prevent and resolve  problems arisen from related 
development  projects  both  domestically  and  internationally.  This  includes  problems  analyses, 
construction  of  leading  thinkers  and  change  agents in development education, and  educational  
methodology, in  consideration  of  single  or  cross- disciplinary  integration.   
 
464 506     สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
 (Sociology   for  Country   Development)  
 ศึกษาความหมาย ขอบขาย ทฤษฎี และความสําคัญของสังคมวิทยาการพัฒนาที่จําเปนสําหรับ
การพัฒนาประเทศ ศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาประเทศในอดีต ปจจุบัน การแสวงหาแนวทางการปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาประเทศในอนาคต และการวิเคราะหนโยบายที่ผานมาตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในกระแสโลกที่
เปล่ียนแปลงไป โดยใชหลักการและทฤษฏีทางสังคมวิทยา และใชกรณีศึกษา เปนกรณีตัวอยาง  
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 Study  of  meaning, scope, theory, and  significance  of  development  sociology  
essential  to  country  development.  This  includes  the  analysis  of  past  and  current  problems  in  
country  development, the  search  for  future  application, the  analysis of  past  policies  and  
development  planning  for  the  changing  world  by  means of  sociological  principles  and  theories  
with  sample  case  studies.   
 
464  507     เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
    (Economics  for Sustainable Development) 
 ศึกษาทฤษฎีและวิธีวิทยาของสํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก  ทฤษฎีและวิธีวิทยาของสํานัก
เศรษฐศาสตรการเมือง เศรษฐศาสตรพัฒนาการ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ    
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย   เศรษฐศาสตรแนวพุทธ  และการบูรณาการความคิดทาง
เศรษฐศาสตรกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 Study of theories, schools of thought and methodologies of mainstreem economics,  
political economics, development of economic theories, growth of economic theories, economic 
development theories, and  economic policies and development of Thailand, Buddhist economic theories 
are employed  and  integration with the philosophy of self-sufficient economy  for  sustainable 
development.  
 
464  508     การวิเคราะหนโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา        3(3-0-6) 
 (Plan  and  Policy Analysis in  Development  Education) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและกําหนดนโยบายทางการศึกษา ใน
บริบทของการพัฒนาการศึกษา ทฤษฎีเชิงระบบและแบบจําลองการวางแผน เทคนิค การวิเคราะหนโยบายที่สําคัญ  
การสํารวจ การวิเคราะหตนทุน-กําไร และการวิเคราะหรายกรณีเกี่ยวกับธรรมชาติและปจจัยในการวิเคราะห การ
กําหนดนโยบายการศึกษา และการพัฒนาในมิติตางๆ เชิงสหวิทยาการ ซึ่งมีผลตอกระบวนการวิเคราะหกําหนด
นโยบายของหนวยงาน  
 Study of  ideas, principles and ways of conducting planning and determining educational 
policy in contextual educational development. The course includes systematical theory and test models of 
planning, techniques and  analyses of various important  policies, exploration, cost-profit  analysis  and  
case studies  of  analytical  nature  and  factors used in analyzing and determining educational policy, 
including development in various disciplines which affect the analyzing  and  determining  procedure of an 
organization’s policy. 
 
464  601    สัมมนาชั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพฒันศึกษา  1                    3(3-0-6) 
         (Advanced Seminar in Development Education  for Doctoral  Students I )      
 สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยรวมสมัยทางพัฒนศึกษาโดยเนนการโตแยง และ
แสวงหาขอสรุปรวมกัน 
 A seminar on concepts, theories, principles and contemporary  research concerning 
development education, with an emphasis, on criticizing debating and making conclusion. 
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464  602    สัมมนาชั้นสูงระดับดุษฎีบัณฑิตทางพัฒนศึกษา 2             3(3-0-6) 
         (Advanced Seminar in Development Education  for Doctoral Students  II )   
 สัมมนาประเด็นปญหาทางการวิจัยดานพัฒนศึกษา โดยเนนกรอบแนวคิดในการทําวิทยานิพนธ 
 A seminar on problems in development education research. The course focuses on 
conceptual frameworks  for   research   in a specialized area.    
 
 (4) หมวดวิชาเลือก  
464  509      รัฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
 (Political   Science  for  Country  Development)  
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดในวิชารัฐศาสตร ประวัติศาสตรการเมือง ปรัชญาการเมือง 
ระบอบการปกครอง การจัดองคกรทางการเมือง รัฐธรรมนูญ ระบอบประชาธิปไตย ปจจัยที่เอื้อตอการเปน
ประชาธิปไตย การพัฒนาทางการเมือง โดยใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องธรรมาภิบาล ส่ิงที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาประเทศในดานตางๆ  อยางบูรณาการ  
 Study of  principles, theories,  and  concepts  in  political  science, political histories, 
political philosophy, political systems, political organization, the  constitution, democracy, democratic 
factors, and  political  development. The emphasis  is  on  good governance in  relation  of national  
development  to  integrated   development .   
 
464  510      เศรษฐศาสตรการจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
                  (Managerial   Economics   for   National  Development)  
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรมหภาคกับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ  รายไดประชาชาติ ปญหาเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  การคาระหวางประเทศ  
เศรษฐศาสตรจุลภาคกับการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน และการวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจ ทฤษฎี
พฤติกรรมผูผลิต การตั้งราคากับโครงสรางตลาด การตัดสินใจ งบประมาณการลงทุน  โดยใหความสําคัญเปนพิเศษ
แกส่ิงที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ  
 Study  of  principles, theories,  concepts  in  economics,  macro  economics and 
business  decision  making,  gross national   incomes,   economic  problems,  economic  sustainability,  
international   trading, micro  economics  and  business  decision  making,  theories  of demand and 
supply  for  decision making, theories of supplier behavior, pricing and market  structure, and  budget 
investment, with  an emphasis  on  special  topics  related  to national development.   
 
464  511     จิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) 
                     (Social  Psychology   for  National  Development )         
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีในวิชาจิตวิทยาสังคม ตัวตนและสังคม การเปลี่ยนผาน 
อัตลักษณ  ตัวตนและโลกทางสังคม การรับรู การจูงใจ การขัดเกลาทางสังคม  การพัฒนาตนเอง  พฤติกรรม
เบ่ียงเบน ความรุนแรงในสังคมโลก ภาวะการเจ็บปวย และผูสูงอายุในสังคม โดยใหความสําคัญเปนพิเศษแกส่ิงที่
เกี่ยวของเพ่ือการพัฒนาประเทศดานตาง  ๆ  
 Study of  the principles,  concepts, and theories  in  social  psychology. Topics include 
individuals  and  societies, identity transmission of  people  and  their  social  worlds,  perceptions, 
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motives,  socialization, self development,  deviant  behavior,  violence in the world,  illness and  aging. The  
emphasis  is  on  related factors  for national  development.  
 
464  512     ทฤษฎีสังคมและนวัตกรรมการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
     (Social  Theories and Innovations of  Social  Development) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม  โลกาภิวัตนและผลกระทบตอสังคมไทย  การพัฒนาใน
สังคมโลกาภิวัตน  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก การเปล่ียนแปลงทางสังคม  การบริหารการพัฒนา  
กระบวนทัศนการพัฒนา  นวัตกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และทางเลือกในการพัฒนา    วาทกรรมการพัฒนา  
และแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม  
 Study of concepts and theories of social development, globalization and its impacts on 
Thai society, development in  a globalized era, mainstream development theory, social changes, 
administration of development actions, development paradigms, innovations for sustainable development, 
alternative  development  processes, development of discourse, and new social movement concepts.  
   
464  513     การวางแผนและประเมินผลโครงการทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
                     (Project  Planning  and  Evaluation in Development Education)   
 ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผน และการจัดการโครงการแบบบูรณาการทางพัฒนศึกษา การ
วิเคราะหนโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา ตั้งแตกระบวนการการจัดการทรัพยากร การสรางทีมงาน บทบาทของ
ผูจัดการ การติดตอส่ือสาร การประกันคุณภาพ และการควบคุม ติดตามและประเมินโครงการ  และยุติโครงการ 
กรณีศึกษาการประยุกตใชในการวางแผนและการบริหารโครงการในองคกร  ชุมชนและหนวยงานระดับประเทศ 
 Study of principles and processes of project planning and integrative management 
approaches in development education, analysis of development education policy and planning. This 
includes resource management, team building, manager roles, communication, quality assurance, project  
control, evaluation and termination in case studies of  theoretical application regarding project planning and 
management  in  communities,  local   and   national  organizations.  
 
464  514      ทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
                      (Human Resources  for  Social  Development) 
 ศึกษาการดําเนินงานและปญหาเกี่ยวกับบุคคลในองคกร  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย  โดยพิจารณาจากนโยบายดานบุคคล การวางแผนทรัพยากรมนุษย การคัดเลือกบุคคล การพัฒนา
บุคคล การประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน โดยใชส่ิงจูงใจที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน มุงเนนการจัดการ
ความรู  การพัฒนาความรูในสังคมฐานความรู รวมถึงการสรางทุนทางปญญา ทุนทางสังคม และทุนมนุษย วิเคราะห
ปญหาอื่นๆที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมบุคคลในองคกร และหาแนวทางแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  
 Study of  operation, personnel, and  personnel - related  problems in  an  organization, 
and human- resources development  and  management, taking  into  consideration  personnel policies, HR 
planning, recruitment  and  selection, assessment, and  monitoring  of  job  performance  using  both  
monetary  and  non- monetary  incentives. The  emphasis  is  on knowledge  management  and  
development  in  a  knowledge-based  society, creation  of  intellectual, social, and  human  assets, as  
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well as  the analyses  of  problems  related   to  personnel  behavior, which  can  lead  to problem  
solution.   
 
464  515     ภูมิปญญาทองถ่ินและกระบวนทัศนใหมของชุมชน 3(3-0-6) 
     (Local Wisdom and New Paradigms of Community) 
 ศึกษากระบวนทัศนใหมของชุมชน แนวคิด และหลักการ อุดมการณใหม รวมถึงการเคลื่อนไหว
ทางสังคมของชุมชน การวิเคราะหองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนาชุมชน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมยุคใหมในเชิงรุก เพ่ือสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน  การประยุกตความรูดานทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติ 
 Study of  new paradigms of the community, concepts,  principles, and new ideology, 
including social movements in a community. It also includes  the analysis of local knowledge and wisdom, 
community development, and new trends in social changes to build up and enhance community capacities 
and  strengths,  putting  theory  and  knowledge  into practice.  
 
464  516     กระบวนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในภูมิปญญาทองถ่ิน                  3(3-0-6) 
                     (Changing Processes  and Innovations  in Local Wisdom) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรมในภูมิปญญาทองถ่ิน ทั้งของไทยและตางประเทศ  
กลยุทธในการบริหารและการจัดการ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนา   ภูมิปญญาไทยสูสากล พัฒนาศูนยการเรียนรู
หรือแหลงการเรียนรูของภูมิปญญาไทย  การใชนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือการอนุรักษ การสงเสริมการพัฒนาและการ
เผยแพรภูมิปญญาไทยที่เหมาะสมกับยุคสมัยใหทรงไวซึ่งคุณคา และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยู  สรางสังคมอยูดีมีสุข และประเทศชาติตอไป 
 Study of changing processes and innovative development in Thai and foreign local 
wisdom; strategic management to support the development of Thai local wisdom for global dissemination; 
strategic development of learning centers or learning resources for Thai local wisdom; the application of 
technology innovation to conserve, develop, support, and diffuse Thai local wisdom  suitable to the present 
time; and, maintenance of value in order to develop the well being and happiness of Thai society.    
 
464  517     ภาวะผูนําในการบริหารเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Leadership  in  Administration  for  Development) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีผูนํา คุณลักษณะผูนํา บทบาทผูนํา พฤติกรรมผูนํา การบริหารเพ่ือการ
พัฒนา  ในดานสภาพแวดลอมของการจัดการการพัฒนา  การจัดการโครงการพัฒนา      การจัดการการพัฒนาที่เนน
การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  การพัฒนาเมือง  การพัฒนาชนบท การพัฒนารัฐวิสาหกิจ การจัดการการ
พัฒนาในประเทศไทย   
 Study  of  concepts  and  theories  of  leadership, leadership characteristic, leadership 
roles, leadership behavior, administrative for development, managerial  environments,  managerial  
development and  management  of national development projects. This  also  includes  development  
management  with  an  emphasis  on  economic and  social  development, political  development,   urban   
development, rural  development,  public  enterprise  development, and  management of   national 
development.                  
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464 518    การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา                            3(3-0-6) 
 (Management  of  Information  Technology  for  Development) 
 ศึกษาความสําคัญ แนวคิด นโยบาย การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของผูบริหารในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ศึกษาวิธีการ
จัดตั้ง การบริหารจัดการ และดําเนินงานหองสมุด  ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ศึกษาปญหาของหองสมุดในลักษณะ
ตางๆ ตลอดจนวิธีการแกปญหา 
 Study of the important concept policy and management of  information technology, the 
role of  management in the IT era, including utilizing information technology for development  and 
increasing work efficiency, It includes  setting  method, management and  libraries operation,  as well as  
basic  theory and practice of library planning and problem solving. 
 
464  519   การศึกษาในระบบสังคมอนาคต 3(3-0-6) 
                    (Education for  Tomorrow’s World) 
 ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห แนวโนมและทางเลือกของการศึกษาในระบบสังคมอนาคต ใน
เชิงสหวิทยาการเกี่ยวกับการศึกษาในฐานะที่เปนกลไกสําคัญที่จะกอใหเกิดความรู การกระทํา การอยูรวมกันกับ
ผูอื่น และความสามารถในการดํารงชีวิตอยูตอไปในอนาคต 
 Study, analysis and synthesis of trends and alternatives in tomorrow ’s education  
through interdisciplinary education becomes an important tool to establish knowledge, behavior and 
coexistence with others and capability to survive in the future. 
        
464 520     นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
                     (Cultural  Ecology and Development) 
 ศึกษาโครงสราง และลักษณะรูปแบบของวัฒนธรรม ที่มีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การสรางความตระหนักตอส่ิงแวดลอม  ตลอดถึงการพัฒนาโครงสราง 
และลักษณะรูปแบบของวัฒนธรรมที่เปนอยูในปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 Study of  cultural  structures  and  patterns  which  affect human  survival, conservation  
of  natural  resources  and  environment, construction  of  environment  awareness, and  development  of  
current  and  changing  cultural  structures  and  patterns.   
 
464  521      สัมมนาทางพัฒนศึกษา                         3(3-0-6) 
 (Seminar  in  Development Education) 
 ศึกษาวิเคราะหหัวขอสําคัญที่เปนความรูใหม เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง และ
วัฒนธรรม  เพ่ือสรางทฤษฎีทางพัฒนศึกษาแบบบูรณาการ การสรางทฤษฎีพัฒนศึกษาจากฐานราก การพัฒนาและ
การบริหารงานโครงการวิจัยแบบบูรณาการ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม    การเขียนและการ
นําเสนอรายงานความคิดรวบยอดในประเด็นที่สนใจ หรือนําเสนอการสังเคราะหองคความรูทางวิชาการ  
 Study and analysis of special  topics, innovation ideas related to economic, social, 
political  and cultural  development  for theoretical construction of integrative development education, 
constructing of grounded theory of education development,  integrated  to  development  and  project 
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management,  and the process of participatory action research. Writing and presenting conceptual reports 
on current issues or  presenting  the synthesis of a  body of knowledge.  
 
464  522     สัมมนาการวิจัยทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
  (Seminar in  Development Education Research) 
 นําผลงานวิจัยทางพัฒนศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาพิจารณาวิเคราะหและ
สังเคราะห เพ่ือทําความเขาใจขอดี และขอบกพรองหรือขอจํากัดของงานวิจัยเหลานี้ เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปน
แบบอยางสําหรับการทําวิจัยของตนเอง และนําผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานในอนาคตดวย 
 An  analysis and synthetic of  both  domestic  and  international  research  studies  in  
order  to  find  their  positive  and  negative  aspects  which  can  be exemplary  to  students ’ own  
research  and  future  application  of  those research  results.   
 
464  523    ปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา                                                  3(0-6-3) 
 (Internship in Development Education)                              
 ปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา ในสถานการณจริง  มีการศึกษานอกสถานที่ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ ซึ่งเกี่ยวของกับพัฒนศึกษา ปฏิบัติการการสรางนวัตกรรมการสื่อสารทางพัฒนศึกษา  จัดทําโครงการ
พัฒนาดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ การบูรณาการและการประยุกตความรูดานทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
 An internship in development education in real situations, outside the classroom  in both 
local and international contexts, performance to construct the innovation media for development education, 
development of projects related to development education  by  integrating   theoretical and practical 
knowledge into practice.              
 
464  524    การศึกษาอิสระ 3(0-3-6) 
 (Independent Study) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เพ่ือนําไปใชในการทบทวน
วรรณกรรม   รวมทั้งการสรางและพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย  การกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย  และนําไปสูการ
วางแผนทําวิทยานิพนธ  
 Study of the concepts and  theories of  social science and  humanities  for their 
application in the review of research literature. It includes the creation and development of research 
conceptual frameworks for research  design and  doctoral dissertation  planning. 
 
 (5) วิทยานิพนธ 
 หลักสูตรแบบ 1 
464   605    วิทยานิพนธ    (มีคาเทียบเทา)   48  หนวยกิต 
 (Doctoral   Dissertation)                                                                        
            เรียบเรียงวิทยานิพนธทางพัฒนศึกษาโดยมีมาตรฐานทางวิชาการขั้นสูงและสาระที่เกี่ยวของกับ
วิชาในหลักสูตรที่กอใหเกิดองคความรูใหม 
 Composition of  a dissertation  in development education   with  high academic standard   
with content  concerning courses in  the curriculum so as  to initiate a  new  body of knowledge. 



   

- ป.เอก  พัฒนศึกษา  หนา 15 - 

 หลักสูตรแบบ 2 
464   606    วิทยานิพนธ    (มีคาเทียบเทา)   36  หนวยกิต 
 (Doctoral   Dissertation)                                                                        
            เรียบเรียงวิทยานิพนธทางพัฒนศึกษาโดยมีมาตรฐานทางวิชาการขั้นสูงและสาระที่เกี่ยวของกับ
วิชาในหลักสูตรที่กอใหเกิดการพัฒนาและสรางความรูที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและ
วิชาชีพทางพัฒนศึกษา 
 Composition of  a dissertation  in  development education    with  high  academic 
standard  with content  concerning courses in  the curriculum so as  to initiate knowledge   development  
and  construction. high  quality  and  progressive   academic  result  of  professional   development 
education.   
 
 
 
 


