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1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือเทียบเท่ำสำขำใดก็ได้ จำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ในระดับปริญญำตรี
2.2 สำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ในระดับปริญญำโท
2.3 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
2.4 สำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนำใบทะเบียนสมรส เฉพำะกรณีที่ชื่อ / สกุล
ในเอกสำรกำรสมัครไม่ตรงกัน
2.5 หนังสือรับรองตำมแบบของมหำวิทยำลัยในท้ำยประกำศฯ จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำ หรืออำจำรย์ผู้สอนในระดับปริญญำโท) (แบบ อ.5)
2.6 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชำตำมที่ระบุในข้อ 1 ตำมแบบของมหำวิทยำลัยในท้ำยประกำศฯ
(แบบ อ.6 ถ้ำมี)
2.7 ใบรับรองควำมรู้ภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี) ให้ใช้ใบแจ้งผลกำรสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลกำรสอบ
ไม่ต่ำกว่ำ 500 คะแนน หรือ 173 คะแนน (computer based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่ำ 6.0 หรือ iBT ไม่ต่ำกว่ำ 61 และผลสอบมี
อำยุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภำคเรียน ในกรณีที่มีเอกสำรข้อนี้จะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องสอบวิชำภำษำอังกฤษทั่วไป
2.8 ผู้สมัครต้องส่งเอกสำรกำรสมัครทำงไปรษณีย์แบบลงทะเบียนถึงงำนรับนิสิตปรัชญำดุษฏีบัณฑิต
สำขำวิชำพัฒนศึกษำศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิท ยำลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพฯ 10110 ภำยในวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ำมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
2.9 ในกรณีของผู้สมัครสอบภำคในเวลำรำชกำรและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แนบหนังสือเอกสำรที่แสดงว่ำได้ขออนุญำตมำ
สมัครสอบสำขำพัฒนศึกษำศำสตร์ตำมระเบียบของทำงรำชกำรด้วย

*ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนัน้ จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
*รับสมัครรอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (5 มีนาคม – 15 เมษายน 2562)

3. รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก
1) สอบภำษำอังกฤษทั่วไป (2 ชั่วโมง) รำยละเอียดครอบคลุมเนื้อหำเพียงพอที่จะวัดควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำตำมหลักสูตรระดับปริญญำเอก
2) สอบข้อเขียน ได้แก่ กำรสอบควำมรู้ทำงพัฒนศึกษำศำสตร์ (3 ชั่วโมง) โดยเน้นควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้
ทำงสังคมศำสตร์ เพื่อวิเครำะห์และทำควำมเข้ำใจปัญหำในกำรพัฒนำสังคมและกำรศึกษำของสังคมไทย
3) สอบสัมภำษณ์เชิงวิชำกำร
คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำผลกำรสอบข้อเขียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัคร แล้วคัดเลือกผู้สมัครไว้จำนวนหนึ่ง ให้เข้ำ
สอบสัมภำษณ์วิชำกำร หลังจำกนั้นจะนำผลกำรสอบสัมภำษณ์วิชำกำรไปใช้ประกอบในกำรพิจำรณำตัดสินผลขั้นสุดท้ำย
4. กาหนดการเกี่ยวกับการสอบ (ใช้ดินสอดา 2B ยางลบ และปากกา)
วัน เดือน ปี
27 เมษำยน 2562

รายการ
09.00 - 12.00 น. สอบภำษำอังกฤษทั่วไป
13.00 – 16.00 น. สอบข้อเขียนเฉพำะสำขำ

28 เมษำยน 2562

สอบสัมภำษณ์วิชำกำร

10 พฤษภำคม 2562

ประกำศผลกำรสอบ

24 – 25 พฤษภำคม 2562

รำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสติ

สถานที่

ดูที่ http://grad.swu.ac.thและ
http://admission.swu.ac.th

หมายเหตุ:
1. ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหำอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบกำรฯ ให้ติดต่อ
อำจำรย์ ดร.ปริชัย ดำวอุดม E-mail : Chaiswubk@gmail.com
โทร.081-793-7298
อำจำรย์ ดร.สุเมษย์ หนกหลัง E-mail : sumate.swu@gmail.com โทร.085-370-6463
2. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินภำยใน 1 วันทำกำร หลังจำกบันทึกข้อมูลกำรสมัครและให้ดเู ลขที่นั่งสอบภำยใน 3 วัน
3. ผู้สมัครที่สมัครวันสุดท้ำยจะต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นภำยใน 24 ชั่วโมง

รายละเอียดของหลักสูตร
ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
Ph.D. (Development Education)
หลักสูตรสหวิ ทยาการ ปรับปรุง พ.ศ. 2562
มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Development Education

ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
ชื่อย่อ: ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Development Education)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Development Education)
ปรัชญา
สร้างความรูเ้ พื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์บนพืน้ ฐานของสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ ์ศรีความเป็ น
มนุษย์ การพึง่ พาตนเองและความเป็ นธรรมในสังคม
วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณ ฑิตให้ม ี
คุณลักษณะ ดังนี้
1) สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์และบูรณาการความรูใ้ นศาสตร์ทางสังคมเพื่อ
สร้างความรูท้ เ่ี กีย่ วกับการพัฒนา
2) สามารถวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาทัง้ ระดับในประเทศและสากล
3) สามารถถ่ายทอดองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับการพัฒนาและนาความรูส้ ่สู งั คม โดยใช้
เทคโนโลยี วิธกี าร รวมทัง้ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4) เป็ นนักวิชาการด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ทม่ี คี วามรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการศึกษาและ

วิ ชาเอก/แขนงวิ ชา (ถ้ามี)
ไม่ม ี
จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตแบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผูเ้ ข้าศึกษาชาวไทยทีส่ ามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่ม ี
5.5 การให้ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เพียงสาขาเดียว

หลักสูตร
1 จานวนหน่ วยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิ ชา
หน่ วยกิ ต
หมวดวิ ชาบังคับ
9
หมวดวิ ชาเลือก
3*
ปริ ญญานิ พนธ์
36
รวมไม่น้อยกว่า
48
* นิสิตสำมำรถเลือกศึกษำวิชำเลือกในหลักสูตรพัฒนศึกษำศำสตร์หลักสูตรปรับปรุงปี 2562 หรือรำยวิชำใน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษำอื่นๆ ในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นวิชำเลือกได้ ตำมควำมเห็นชอบของอำจำรย์
ทีป่ รึกษำ รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
รายวิ ชา
1. หมวดวิ ชาบังคับ (9 หน่ วยกิ ต)
พฒน 711 สัมมนากระบวนทัศน์พฒ
ั นศึกษาศาสตร์
3 (1–4–4)
DEE 711 Seminar on Development Education Paradigm
พฒน 721 สัมมนาการบูรณาการปรัชญาและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3 (1–4–4)
DEE 721 Seminar on Integrated Philosophy and Social Theories for Development
พฒน 731 สัมมนาวิธวี ทิ ยาวิจยั ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ขนั ้ สูง
3 (1–4–4)
DEE 731 Advanced Research Methodologies Seminar in Development Education
2. หมวดวิ ชาเลือก (3 หน่ วยกิ ต)
พฒน 712 การศึกษาอิสระ
3 (1–4–4)
DEE 712 Independent Study
พฒน 713 การฝึกปฏิบตั งิ านโครงการทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3 (1–6–2)
DEE 713 Field Study in Development Education Project
พฒน 722 การประยุกต์ทฤษฎีทางสังคมเพื่อการวิจยั ทางการศึกษา
3 (2–2-5)
DEE 722 Application of Social Theories in Education Research
พฒน 732 การวิจยั เชิงปริมาณทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3 (2–2-5)
DEE 732 Quantitative Research in Development Education
พฒน 733 การวิจยั เชิงคุณภาพทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3 (2–2-5)
DEE 733 Qualitative Research in Development Education

พฒน 734 การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
DEE 734 Participatory Action Research in Development
พฒน 735 วิจยั วัฒนธรรมศึกษาและความเป็ นพลเมืองโลก
DEE 735 Cultural Study and Global Citizenship Research
พฒน 736 การวิจยั วัฒนธรรมสมัยนิยมในการพัฒนา
DEE 736 Popular Culture Research in Development
พฒน 737 การวิจยั เพศภาวะและเพศวิถใี นการพัฒนา
DEE 737 Gender and Sexuality Research in Development
พฒน 738 การวิจยั จิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนา
DEE 738 Social Psychology Research in Development
พฒน 739 การประเมินโครงการวิจยั ด้านการพัฒนา
DEE 739 Evaluating Research Project in Development
3. ปริ ญญานิ พนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation

3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)
3 (2–2-5)

36 หน่วยกิต

