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วัตถุประสงค 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางพัฒนศึกษาใหเปนผูที่มีความรอบรูและความชํานาญในดานตางๆ ดังนี้ 
 1.  มีความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ   ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 
 2.  มีความสามารถในการนําความรูดานวิชาการ มาประยุกตใชในการพัฒนาสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  มีความสามารถในการบูรณาการความรูเชิงสหวิทยาการ   ในการวางแผนและวิเคราะหแผนพัฒนา
การศึกษา  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
 4.  มีความรูความสามารถในการคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูใหมๆ  ทางการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาสังคม 
 5.  เปนผูนําทางการศึกษาในการพัฒนาสังคม 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
 1.  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550  ขอ 7 
 2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และเปนผูสอบคัดเลือกไดหรือไดรับการคัดเลือกจาก 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

โครงสรางของหลักสูตร 
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  แบงเปน   2  แผนการศึกษา  คือ   แผน  ก 
แบบ ก 2  และแผน  ข 
 แผน ก  แบบ ก 2      
 รายวิชาบังคับ   27 หนวยกิต 
 - รายวิชาบังคับพ้ืนฐาน 12 หนวยกิต 
 - รายวิชาบังคับสาขาวิชาเอก  15 หนวยกิต 
 รายวิชาเลือก  ไมนอยกวา     9 หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ (มคีาเทียบเทา)     12 หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา    48 หนวยกิต 
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 แผน  ข 
 รายวิชาบังคับ 27 หนวยกิต 
 - รายวิชาบังคับพ้ืนฐาน 12 หนวยกิต 
 - รายวิชาบังคับสาขาวิชาเอก  15 หนวยกิต 
 รายวิชาเลือก  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
 สารนิพนธ (มีคาเทียบเทา)   6 หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา   48 หนวยกิต 
 

 การแบงสายวิชาในการสอบประมวลความรอบรู 
 นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  จะตองสอบประมวลความรอบรู  ภายหลังจากที่เรียนรายวิชา
ครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  และในการสอบประมวลความรอบรูกําหนดใหสอบเฉพาะในสายวิชาหลัก คือ  
สาขาพัฒนศึกษา 
 

รายวิชาและหนวยกิต    
 รายวิชาบังคับ   สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  จํานวน  27 หนวยกิต   จากรายวิชา
ดังตอไปนี้ 
 รายวิชาบังคับพื้นฐาน   จํานวน  12  หนวยกิต 
464  401       บริบทความคิดจิตวิทยากับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Psychology in the Context of Development) 
464  412 เปรียบเทียบความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญาในการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Foundations of Comparative Concept in Philosophy of Education) 
464  451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Statistics for Educational Research) 
464  460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences) 
 

 รายวิชาบังคับสาขาวิชาเอก   จํานวน 15  หนวยกิต   
464  311 หลักพัฒนศึกษา  3(3-0-6) 
 (Principles of Development Education) 
464  313 การสัมมนาและปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar and Practicum in Development Education) 
464  403 การพัฒนากับการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 (Development and Comparative Education)  
464  461 สังคมวิทยากับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Sociology and Development)  
464  462 เศรษฐศาสตรกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Economic and Development)  
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 รายวิชาเลือก   สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  จํานวนไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และ 
นักศึกษาแผน ข  จํานวนไมนอยกวา  15  หนวยกิต  โดยเลือกหมวดวิชาใดวิชาหนึ่ง  หรือจากหมวดวิชาใดๆ ก็ได   
จากรายวิชาตอไปนี้ 
 หมวดการศึกษา 
464  404 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
 (Principles and Foundations of Thai Education)  
464  410 การศึกษาในระบบสังคมอนาคต  3(3-0-6) 
 (Education for Tomorrow’s World) 
464  421  การพัฒนาสุขภาพชุมชนเมือง    3(3-0-6) 
 (City Health Development) 
464  431 การจัดและวิธีดําเนินการศูนยเยาวชน  2(2-0-4) 
 (Youth Club or Youth Center Organization and Procedures) 
464  432 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Information Technology Management for Development)  
469  467 การจัดการฝกอบรม  2(1-2-3) 
 (Training Management) 
 

 หมวดปรัชญาและจริยธรรม 
464  470 แนวคิดทางปรัชญา ศาสนา และจริยธรรมรวมสมัย 3(3-0-6) 
 (Concept of Philosophy, Religion, and Ethics Contemporary Life) 
464  483     จริยธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Ethics and Development) 
464  484       พุทธปรัชญาในการพัฒนาชีวิตของไทย 3(3-0-6) 
 (Philosophy of Buddhism in Thai Life Development) 
464  485      ตรรกศาสตรกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Logic and Development)  
464  486       จิตวิทยาในพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
 (Psychology in Buddhism) 
  

 หมวดวิจัยและพัฒนา 
464  312 การวิเคราะหนโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
 (Development Education and Policy Analysis) 
464  330 ประเมินโครงการทางดานการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Development Project Evaluation) 
464  450 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Qualitative Research) 
464  452 สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 3(3-0-6) 
 (Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research) 
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464  453 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Advanced Statistics for Educational Research) 
464  454 การประเมินโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Evaluation) 
464  455 พัฒนศึกษากับการวิจัยเชิงนโยบาย 3(3-0-6) 
 (Development Education and Policy Research)  
464  456 เครื่องมือทางการวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research Tools) 
464  457 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Computer Programming for Educational Data Analysis) 
 

 หมวดสังคมศาสตรและการพัฒนา 
464  417        สังคมวิทยาการศึกษา      3(3-0-6)      
  (Sociology of Education) 
464  463        เอกภาพของมนุษยและธรรมชาติ  3(3-0-6) 
    (Unity of Human and Nature) 
464  464 แนวคิดการบริหารจัดการทางสังคม   3(3-0-6) 
 (Concept of Social Management)   
464  465 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Arts and Cultural Resource Management) 
464  466         ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรสังคมกับการวางแผนพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Social science Methodology for Planning Development)      
464  467         การเมืองกับการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Politics and Education) 
464  468         เศรษฐศาสตรกับการศึกษา     3(3-0-6) 
 (Economy and Education) 
464  471 มานุษยวิทยาประยุกต 3(3-0-6) 
 (Applied Anthropology) 
464  472 นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Cultural Ecology and Development) 
464  473 มานุษยวิทยาการเมือง   3(3-0-6) 
 (Political Anthropology) 
 

 วิทยานิพนธ   สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 
464  480 วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา)   12  หนวยกิต 
 (Thesis) 
 

 การศึกษาคนควาดวยตนเอง  สําหรับนักศึกษาแผน ข 
464  481 สารนิพนธ  (มีคาเทียบเทา)     6  หนวยกิต 
 (Master’s Report) 
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 วิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา  
466  422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (มีคาเทียบเทา)  2(2-0-4) 
 (English  for Graduate Students in Education) 
 ทั้งนี้ผูที่ลงเรียนรายวิชานี้นั้น ไมนับหนวยกิตให  และจะตองสอบผานรายวิชานี้  จึงมีสิทธิไดรับ
การยกเวนไมตองสอบภาษาตางประเทศ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
เลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
464  311 หลักพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
 (Principles of Development Education)  

 ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับการพัฒนาหลักการ   ทฤษฎีและแนวคิดดานเศรษฐศาสตร สังคม 
การเมืองการปกครองและวัฒนธรรม  รวมทั้งบทบาทที่มีตอการพัฒนา และแนวทางการประยุกต หลักการ  ทฤษฎี 
และแนวคิด ตลอดจนศึกษาวิเคราะห  ปรัชญาและแนวความคิดทางการศึกษาในฐานะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนและประเทศ โดยบูรณาการความรูทางพฤติกรรมศาสตร   เพ่ือใชวิเคราะหและสังเคราะหในการแกไข
ปญหาของประเทศ 
 
464  312 การวิเคราะหนโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา 3(3-0-6) 
 (Development Education and Policy Analysis)  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและกําหนดนโยบายทางการศึกษา ใน
บริบทของการพัฒนาการศึกษา ทฤษฎีเชิงระบบและแบบจําลองการวางแผน เทคนิค  การวิเคราะห นโยบายที่
สําคัญ อาทิ การสํารวจ การวิเคราะหตนทุน–กําไร  และการวิเคราะหรายกรณีเกี่ยวกับธรรมชาติ และปจจัยในการ
วิเคราะห กําหนดนโยบายการศึกษา  และการพัฒนาในมิติตางๆ  เชิงสหวิทยาการ ซึ่งมีผลตอกระบวนการวิเคราะห
กําหนดนโยบายของหนวยงาน 
 

464   313 การสัมมนาและปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา 3(2-2-5) 
 (Seminar and Practicum in Development Education)  

 ฝกทักษะการวิเคราะหประเด็นปญหาในทางพัฒนศึกษา มุงเนนการบูรณาการความรู  หลักและ
วิธีการทางพัฒนศึกษาเพื่อประยุกตใชการพัฒนา  ดวยวิธีการสัมมนา มีการฝกปฏิบัติภาคสนามในสถานการณและ
สภาพปญหาที่เปนจริง    
 
464  330 ประเมินโครงการทางดานการพัฒนา 3(3-0-6)  
 (Development Project Evaluation)   

 ศึกษาหลักการและรูปแบบการสรางและพัฒนาโครงงานและการประเมินผลโครงการ  วิเคราะห
ปญหาและความตองการทางการศึกษา  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาในดานตางๆ  สามารถสรางและพัฒนาโครงงาน
ทางพัฒนศึกษา   ตลอดจนสามารถวิเคราะห วิจารณโครงงานพัฒนศึกษาที่คัดสรร  และปฏิบัติการภาคสนาม 
 

464  401 บริบทความคิดจิตวิทยากับการพัฒนา 2(2-0-4) 
 (Psychology in the Context of Development)   



 

- ป.โท  พัฒนศึกษา  หนา 6 - 

 ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาของกลุมตางๆโดยเนนความคิด  ความเขาใจ 
ลักษณะธรรมชาติ และการเรียนรูของมนุษย  เพ่ือนําแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  มาประยุกตใชใหเขากับสภาพความ
เปนจริง  โดยรวมกับบริบทการพัฒนา   เพ่ือกอใหเกิดความเจริญ และการพัฒนาตน  สังคม  และประเทศ  
 

464  403 การพัฒนากับการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
 (Development and Comparative Education)   

 ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการศึกษาของประเทศตางๆ  ทั้งประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่
กําลังพัฒนา   เพ่ือเปรียบเทียบแนวคิดใหมๆ  ของการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 
 
464  404 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
 (Principles and Foundations of Thai Education )   

 ศึกษาเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการศึกษาภาพรวมและวิวัฒนาการของระบบ
การศึกษา  พ้ืนฐานการศึกษาทางประวัติศาสตร  ปรัชญา  ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลตอ
การศึกษา ปญหา ความพยายามในการแกไขปญหาการศึกษา เพ่ือวิเคราะหแนวโนม รูปแบบ และสรางทางเลือก
สําหรับการศึกษาในอนาคต 
 
464  410 การศึกษาในระบบสังคมอนาคต 3(3-0-6) 
 (Education for Tomorrow’s World)  

 ศึกษา วิเคราะหและสังเคราะห แนวโนมและทางเลือกของการศึกษาในระบบสังคมอนาคต  ใน
เชิงสหวิทยาการเกี่ยวกับการศึกษาในฐานะที่เปนกลไกสําคัญที่จะกอใหเกิดความรู  การกระทํา  การอยูรวมกับผูอื่น 
และความสามารถในการดํารงชีวิตอยูตอไปในอนาคต 
 
464  412 เปรียบเทียบความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญาในการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Foundations of Comparative Concept in Philosophy of  Education)  

 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดในประเด็นตาง  และประเด็นหลักของปรัชญาตะวันตกที่เปนพ้ืนฐาน
ของการศึกษา ไดแก อภิปรัชญา  ญาณวิทยา และคุณวิทยา ปรัชญาตะวันออก  โดยเฉพาะพุทธธรรม ท่ีเปนแกน
สําคัญ คือ อริยสัจจ  ปฏิจจสมุปบาท  หลักขันธหา และหลักไตรลักษณ ตลอดจนวัฒนธรรม ของไทยเพ่ือเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบายการศึกษา จุดมุงหมายของหลักสูตร และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะ
นําไปใชไดจริง 
 
464   417 สังคมวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Sociology of Education)  

 ศึกษาสภาพของสังคมเมืองและสังคมชนบทในแงของโครงงาน หนาที่  กระบวนการระบบสังคม  
อิทธิพลและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลตอการศึกษาและการเรียน  การสอน  และการวิเคราะหขั้นตอน
การพัฒนาของระบบสังคมไทย 
 

464  421 การพัฒนาสุขภาพชุมชนเมือง 3(3-0-6)  
 (City Health Development)   



 

- ป.โท  พัฒนศึกษา  หนา 7 - 

 ศึกษาวิเคราะหและวางแผนปจจัยที่สงผลตอสุขภาพของชุมชนเมือง  ในแงสาธารณูปโภค  แหลง
ใหความรูและบริการแกชุมชน  กิจกรรมในแงความสัมพันธของการอยูรวมกันที่มีอิทธิพลตอสุขภาพสวนบุคคลและ
ชุมชน  โดยมีการปฏิบัติงานภาคสนาม 
 

464  431 การจัดและวิธีดําเนินการศูนยเยาวชน 2(2-0-4) 
 (Youth Club or Youth Center Organization and Procedures)   

 ศึกษาโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมเยาวชน  หลักการปรัชญาและวิธีการดําเนินการของศูนย
เยาวชนตางๆ  หลักในการสรางเยาวชน ผูนํา  การฝกความรับผิดชอบตอหนาที่ของเยาวชนเพื่อประโยชนของสังคม 
 

464   432 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Information Technology Management for Development)  

 ความสําคัญ  แนวคิด  นโยบาย  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  บทบาทของผูบริหารในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  ศึกษา
ถึงวิธีการจัดตั้ง  การบริหารจัดการ  และการดําเนินงานหองสมุดขั้นพ้ืนฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   ศึกษา
ปญหาของหองสมุดในลักษณะตางๆ ตลอดจนวิธีการแกปญหา 
 

464  450 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Qualitative Research)  

 ศึกษา ความหมาย  ขอบเขต  และความสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  หลักและวิธีการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล  การนําเสนอ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  การประยุกต ใชในงานพัฒนศึกษา 
 

464  451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Statistics for Educational  Research) 
 ศึกษาสถิติพ้ืนฐาน  ทฤษฎีความนาจะเปน การสุมกลุมตัวอยาง การประมาณคาประชากร    การ
ทดสอบสมมุติฐาน   การทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียประชากร การวิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม  การทดสอบดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก 
 

464  452 สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 3(3-0-6) 
 (Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research) 
 วิชาบังคับกอน: 464  451  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา  

 ศึกษาวิธีการออกแบบการวิจัยทดลองและกึ่งทดลองแบบตางๆ และแบบของการวิเคราะหทาง
สถิติที่สอดคลอง  ทั้งสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนตามแบบแผนการ
วิจัย แบบสุมสมบูรณ แบบสุมกลุมลาตินสแควร  แมนวิทนี - ยู ครัสคอวอลลีส   ฟรีดแมน  และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
การทดสอบภายหลัง ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสถิติ    เพ่ือควบคุมความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากตัวแปร 
แทรกซอนในงานวิจัยทางการศึกษา 
 

464 453 สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Advanced Statistics for Educational  Research) 



 

- ป.โท  พัฒนศึกษา  หนา 8 - 

 วิชาบังคับกอน: 464 452 สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 
 ศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะหทางสถิติตัวแปรพหุนาม ปญหาเชิงสถิติที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธและการวิเคราะหความแปรปรวน  พหุนาม สหสัมพันพหุคูณ สหสัมพันธแดนโนนิคัล   การวิเคราะห
องคประกอบ   การวิเคราะหความแปรปรวนพหุนาม   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตัวแปรพหุนาม ตลอดจน
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป อาทิ  SPSS  และ  SAS 
 

464  454 การประเมินโครงการ 3(3-0-6) 
 (Project Evaluation)  

 ศึกษาหลักการวางแผนและการประเมินโครงการแบบจําลองและเทคนิคการประเมินแบบตางๆ  
เปรียบเทียบหลักการและเทคนิคสําหรับประเมินผลโครงการ  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับนําไปใชออกแบบการประเมิน
โครงการ 
 

464  455 พัฒนศึกษากับการวิจัยเชิงนโยบาย 3(3-0-6) 
 (Development Education and Policy Research)   

 ศึกษาแนวคิดและหลักการพื้นฐานในการดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย   รูปแบบและวิธีการวิจัย
แบบที่ใชในการวิจัย นโยบายทางพัฒนศึกษา ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  การประยุกตใชเทคนิคการวิจัยนโยบาย
ทางพัฒนศึกษา  กรณีศึกษางานวิจัยเชิงนโยบายของหนวยงานดานการพัฒนาตางๆ 
 

464   456 เครื่องมือทางการวจิัย 3(3-0-6) 
 (Research Tools)  

 ศึกษาประเภทของเครื่องมือชนิดตางๆ การสรางและพัฒนาเครื่องมือทางการวิจัย  การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการออกแบบการสรางเครื่องมือทางการวิจัยเพ่ือการพัฒนา  และการประเมินคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 
 

464   457 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) 
 (Computer Programming  for Educational Data Analysis) 
 วิชาบังคับกอน:  464  451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา  

 ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการประมวลผลขอมูลและนําไปใชกับงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร  และพฤติกรรมศาสตร  ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

464   460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)  

 ศึกษามโนทัศนของการวิจัยในฐานะที่เปนกระบวนการในการแสวงหาองคความรูของสาขาวิชา
และในฐานะกระบวนการเชิงระบบ  แนวการวิจัยแบบตางๆ ที่ใชในสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตร  ท้ังในระบบการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณ  การเขียนโครงการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรและลักษณะขอมูล ตัวอยาง
และการกําหนดกลุมตัวอยาง   เครื่องมือสําหรับการวิจัย   การรวบรวมและจัดกระทําขอมูลการวิเคราะหและการ
นําเสนอผลการวิเคราะห การแปลความหมาย ผลการวิเคราะหขอมูล   การสรุปผลการวิจัย   การเขียนรายงาน   
การวิจัยลักษณะตางๆ  ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย 
 



 

- ป.โท  พัฒนศึกษา  หนา 9 - 

464   461 สังคมวิทยากับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Sociology  and  Development)   

 ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดและหลักการทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศในดาน
การศึกษา  วัฒนธรรม  สังคม  และการเมือง ตลอดจนผลกระทบของความทันสมัยที่มีตอชุมชนระดับตางๆ 
 

464   462 เศรษฐศาสตรกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Economic and Development)   

 ศึกษาวิเคราะหระบบเศรษฐศาสตร  กระแสหลัก  กระแสรองเพื่อกอใหเกิดความเขาใจโครงสราง
ของชุมชน  แนวทางพัฒนาชนบทของรัฐ  ระบบเศรษฐกิจ  ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 

464  463 เอกภาพของมนุษยและธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 (Unity of Human and Nature )   

 ศึกษาความสัมพันธของธรรมชาติกับชีวิตในบริบทความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  และความ
ขัดแยงกัน เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและกิจกรรมที่มีคุณคาอันเปนหนทางที่กอใหเกิด
ความสุขตอตนเองและสังคม 
 

464  464 แนวคิดการบริหารจัดการทางสังคม 3(3-0-6)  
 (Concept of Social Management)   

 ศึกษา วิเคราะหแนวคิด  หลักการบริหาร  จัดการ  กระบวนการสรางและการเปลี่ยนแปลง  
ตลอดจนการศึกษารูปแบบการจัดการทางสังคม  ที่จะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยในสังคม 
 

464  465 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Arts and Cultural Resource Management)  

 ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาเรื่องทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม วิธีการจัดการเพื่อ
อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทางดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนสูงสุด และคงอยูเปนเอกลักษณของชาติ
ไทยสืบตอไป 
 

464  466 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรสังคมกับการวางแผนพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Social science Methodology for Planning Development)   

 ศึกษาแนวคิด  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรสังคม  เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจในลักษณะธรรมชาติ   
วัฏจักรทางสังคม  อันเปนผลตอการวางแผนและพัฒนากระบวนการทางสังคม     
  

464   467 การเมืองกับการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Politics and Education)   

 อิทธิพล และบทบาทขององคกรทางการเมืองที่มีตอการศึกษา ในการกําหนดนโยบาย  การ
บริหารจัดการ  การจัดสรรงบประมาณ การจัดหลักสูตรและการสอน  องคการวิชาชีพครู  บทบาทของผูปกครอง  
ชุมชน  และผูเรียน   รวมทั้งวัฒนธรรม และคานิยมทางการศึกษาโดยเนนการเมืองกับการศึกษาไทย 
 

 



 

- ป.โท  พัฒนศึกษา  หนา 10 - 

464   468 เศรษฐศาสตรกับการศึกษา 3(3-0-6)  
 (Economy and Education)   

 อิทธิพลและบทบาทของเศรษฐกิจที่มีตอการศึกษา  ในดานการกําหนดนโยบาย  การจัดสรร
งบประมาณ  การจัดหลักสูตรและการสอน  องคการวิชาชีพครู  บทบาทของผูปกครอง  ชุมชน  และผูเรียน  รวมทั้ง
วัฒนธรรม  และคานิยมทางการศึกษา  โดยเนนเศรษฐกิจกับการศึกษาไทย 
 

464  470 แนวคิดทางปรัชญา ศาสนา และจริยธรรมรวมสมัย 3(3-0-6)  
 (Concept of  Philosophy, Religion, and Ethics Contemporary  Life)  

 การศึกษาและประยุกตความรูทางปรัชญา  ศาสนา  และจริยธรรมกับการดํารงชีวิตในวิถีปจจุบัน  
และมุมมองของความเปนไปไดของความคิดรวมสมัยทางปรัชญา ศาสนา และจริยธรรมอันเปนองคประกอบที่สําคัญ
ในการดํารงชีวิตของมนุษย 
 

464  471 มานุษยวิทยาประยุกต 3(3-0-6) 
 (Applied  Anthropology)  

 ศึกษาหลักการ และทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในการพัฒนาชุมชน  ศึกษาบทบาทของ 
นักมานุษยวิทยาในโครงการพัฒนาประเทศในโลกที่สามที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
464  472 นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Cultural Ecology and Development)  

 ศึกษาโครงสราง และลักษณะรูปแบบของวัฒนธรรมที่มีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย  ตลอดถึง
การพัฒนาโครงสราง  และลักษณะรูปแบบของวัฒนธรรมที่เปนอยูในปจจุบัน   และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 
464   473 มานุษยวิทยาการเมือง 3(3-0-6) 
 (Political Anthropology)  

 ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการเมือง วิเคราะหเปรียบเทียบระบบและ
รูปแบบการเมืองของวัฒนธรรมตางๆ กลุมผูนําและชนชั้นทางสังคม ศึกษากระบวนการทางการเมืองและการพัฒนา 
พิจารณาทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจ การตัดสินใจ การใชอํานาจควบคุม และการตอรองกับอํานาจ และขบวนการทาง 
การเมืองรูปแบบใหมๆ 
 

464  480 วิทยานิพนธ   (มีคาเทียบเทา)     12  หนวยกิต 
 (Thesis) 

 การรางเคาโครงและนําเสนอเรื่องที่จะทําการวิจัยดานพัฒนศึกษา การเตรียมเครื่องมือที่จะใชใน
การเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล   การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานในรูปของวิทยานิพนธโดยอยูในความดูแล
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
 

464  481 สารนิพนธ  (มีคาเทียบเทา)     6  หนวยกิต 
 (Master’s  Report) 



 

- ป.โท  พัฒนศึกษา  หนา 11 - 

 การวิจัยหรือคนควาทั้งหมดในหัวขอเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาพัฒนศึกษา รวมถึงการรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิจัยคนควา  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และเสนอ
โครงการประยุกตผลงานไปใช 
 

464   483 จริยธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Ethics and Development)   

 ศึกษาปญหา และทฤษฎีที่สําคัญทางจริยศาสตร  ปทัฏฐาน  อภิจริยศาสตร  ของตะวันออกและ 
ตะวันตก  ซึ่งสงผลในแงของการประพฤติปฏิบัติที่กอใหเกิดความเจริญงอกงามตามแบบวิถีของการพัฒนา    
 
464   484 พุทธปรัชญาในการพัฒนาชีวิตของไทย 3(3-0-6) 
 (Philosophy of Buddhism in Thai Life Development)  

 ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของคําสอนในพุทธศาสนาที่มีตอการดําเนินชีวิตของคนไทย  ในดาน
วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การศึกษา การสงเสริมใหเกิดเอกภาพและการพัฒนาในชาติ  
    

464    485 ตรรกศาสตรกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Logic and Development)   

 ศึกษาการอางเหตุผล  การใชสัญลักษณ เพ่ือพิสูจน  และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
อันเปนผลกอใหเกิดการพัฒนา 
 

464   486 จิตวิทยาในพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
 (Psychology in Buddhism)   

 ศึกษาแนวคิดของพุทธศาสนาที่วาดวยบุคลิกภาพ  ธรรมชาติของจิต  และความสัมพันธกับ
หลักธรรมในพุทธธรรม โดยการเปรียบเทียบกับทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตก 
 

466  422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (มีคาเทียบเทา)  2(2-0-4) 
 (English for Graduate Students in Education) 

 จุดมุงหมายของวิชานี้เนนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานเอกสารทางวิชาการที่
เปนภาษาอังกฤษ  นักศึกษาจะไดฝกและทําความคุนเคยกับการอานเอกสารประเภทตางๆ  ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ที่ศึกษา 
 

469   467 การจัดการฝกอบรม 2(1-2-3)  
 (Training  Management)   

 ศึกษาความสําคัญ  ความหมาย  แนวคิด  การวิเคราะห  ความจําเปนในการฝกอบรม  การสราง
หลักสูตร  การสรางโครงการฝกอบรม  การวางแผนการบริหารโครงการฝกอบรม  วิธีการจัดการในการฝกอบรม  
และการประเมินผลการฝกอบรม  เนนการจัดการและเทคนิคที่เหมาะสมกับการจัดการฝกอบรมผูใหญและการฝก
ภาคปฏิบัติ  


