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1.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท  หรือเทียบเท่ำสำขำใดก็ได้ จำกสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง  
 
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

2.1 ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ในระดับปริญญำตรี  
2.2 ส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน (Transcript) ในระดับปริญญำโท 
2.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำน 
2.4 ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนช่ือ / สกุล หรือส ำเนำใบทะเบียนสมรส เฉพำะกรณีที่ช่ือ / สกุล 

ในเอกสำรกำรสมัครไม่ตรงกัน 
2.5 หนังสือรับรองตำมแบบของมหำวิทยำลัยในท้ำยประกำศฯ จ ำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็น 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ หรืออำจำรย์ผู้สอนในระดับปริญญำโท) (แบบ อ.5) 
2.6 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชำตำมที่ระบุในข้อ 1  ตำมแบบของมหำวิทยำลัยในท้ำยประกำศฯ  

(แบบ อ.6 ถ้ำมี) 
2.7 ใบรับรองควำมรู้ภำษำอังกฤษ (ถ้ำมี) ให้ใช้ใบแจ้งผลกำรสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลกำรสอบ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 500 คะแนน หรือ 173 คะแนน (computer based) หรือ IELTS ไม่ต่ ำกว่ำ 6.0 หรือ iBT ไม่ต่ ำกว่ำ 61 และผลสอบมี
อำยุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภำคเรียน ในกรณีที่มีเอกสำรข้อนี้จะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องสอบวิชำภำษำอังกฤษท่ัวไป 

2.8 ผู้สมัครต้องส่งเอกสำรกำรสมัครทำงไปรษณีย์แบบลงทะเบียนถึงงำนรับนิสิตปรัชญำดุษฏีบัณฑิต 
สำขำวิชำพัฒนศึกษำศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพฯ 10110  ภำยในวันสุดท้ำยของกำรเปิดรับสมัคร  มิฉะนั้นจะถือว่ำมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
  2.9  ในกรณีของผู้สมัครสอบภำคในเวลำรำชกำรและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แนบหนังสือเอกสำรที่แสดงว่ำได้ขออนุญำตมำ
สมัครสอบสำขำพัฒนศึกษำศำสตร์ตำมระเบียบของทำงรำชกำรด้วย 

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



3. รายละเอียดของวิชาท่ีจะสอบคัดเลือก 
1)  สอบภำษำอังกฤษทั่วไป (2 ช่ัวโมง) รำยละเอียดครอบคลุมเนื้อหำเพียงพอท่ีจะวัดควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำตำมหลักสูตรระดับปริญญำเอก 
2)  สอบข้อเขียน ได้แก่ กำรสอบควำมรู้ทำงพัฒนศึกษำศำสตร์ (3 ช่ัวโมง)  โดยเน้นควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้

ทำงสังคมศำสตร์ เพื่อวิเครำะห์และท ำควำมเข้ำใจปัญหำในกำรพัฒนำสังคมและกำรศึกษำของสังคมไทย 
3)  สอบสัมภำษณ์เชิงวิชำกำร   
คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำผลกำรสอบข้อเขียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัคร แล้วคัดเลือกผู้สมัครไว้จ ำนวนหนึ่ง ให้เข้ำ

สอบสัมภำษณ์วิชำกำร หลังจำกนั้นจะน ำผลกำรสอบสัมภำษณ์วิชำกำรไปใช้ประกอบในกำรพิจำรณำตัดสินผลขั้นสุดท้ำย  
 

4.  ก าหนดการเกี่ยวกับการสอบ (ใช้ดินสอด า 2B ยางลบ และปากกา) 

        วัน เดือน ป ี
 

รายการ สถานที ่

27 เมษำยน 2562 09.00 - 12.00 น.  สอบภำษำอังกฤษท่ัวไป 
13.00 – 16.00 น. สอบข้อเขียนเฉพำะสำขำ 

 
 

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

28 เมษำยน 2562 สอบสัมภำษณ์วิชำกำร  

10 พฤษภำคม 2562 ประกำศผลกำรสอบ 

24 – 25 พฤษภำคม 2562 รำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสติ 

 
หมายเหตุ:  

1. ถ้ำผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขอ้มูลหรือปญัหำอื่น ๆ ท่ีไม่ระบไุว้ในระเบียบกำรฯ ใหต้ิดต่อ  
    อำจำรย์ ดร.ปริชัย ดำวอุดม    E-mail : Chaiswubk@gmail.com        โทร.081-793-7298 
    อำจำรย์ ดร.สเุมษย์ หนกหลัง    E-mail :  sumate.swu@gmail.com    โทร.085-370-6463 

          2. ผู้สมัครจะต้องช ำระเงินภำยใน 1 วันท ำกำร หลังจำกบันทึกข้อมูลกำรสมคัรและให้ดเูลขท่ีนั่งสอบภำยใน 3 วัน 
           3. ผู้สมัครที่สมคัรวันสดุท้ำยจะต้องช ำระเงินให้เสร็จสิ้นภำยใน  24  ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของหลกัสตูร 
ปร.ด. (พฒันศึกษาศาสตร)์ 

Ph.D.  (Development Education) 
หลกัสตูรสหวิทยาการ ปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ช่ือหลกัสตูร 
 ชื่อหลกัสตูร ภาษาไทย:  หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาพฒันศกึษาศาสตร ์
    ภาษาองักฤษ:  Doctor of  Philosophy Program in Development Education 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย ชื่อเตม็:  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาพฒันศกึษาศาสตร ์
       ชื่อยอ่:   ปร.ด.  (พฒันศกึษาศาสตร)์ 

 ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็:  Doctor of Philosophy  (Development Education) 
       ชื่อยอ่:   Ph.D.  (Development Education) 
ปรชัญา 

สรา้งความรูเ้พื่อการพฒันาอยา่งสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานของสทิธ ิเสรภีาพ ศกัดิศ์รคีวามเป็น 
มนุษย ์การพึง่พาตนเองและความเป็นธรรมในสงัคม  

 
วตัถปุระสงค ์ 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาพฒันศกึษาศาสตร ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติบณัฑติใหม้ี
คุณลกัษณะ ดงันี้ 

1) สามารถคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์วพิากษ์และบรูณาการความรูใ้นศาสตรท์างสงัคมเพื่อ 

สรา้งความรูท้ีเ่กีย่วกบัการพฒันา 
2) สามารถวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาทัง้ระดบัในประเทศและสากล  

3) สามารถถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วกบัการพฒันาและน าความรูสู้่สงัคม โดยใช้ 

เทคโนโลย ีวธิกีาร รวมทัง้ทกัษะการสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4) เป็นนกัวชิาการดา้นพฒันศกึษาศาสตรท์ีม่คีวามรู ้คุณธรรม จรยิธรรม ในการศกึษาและ 

 



วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
  ไมม่ ี
 
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
  หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติแบบ 2.1 จ านวนไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 
 
5.  รปูแบบของหลกัสตูร 
  5.1  รปูแบบ   
      หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก 3 ปี แบบ 2         
  5.2  ภาษาท่ีใช้ 
   ภาษาไทย เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
  5.3  การรบัเข้าศึกษา 

       รบัผูเ้ขา้ศกึษาชาวไทยทีส่ามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี  
  5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
   ไมม่ ี   
  5.5  การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา 
   ใหป้รญิญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาพฒันศกึษาศาสตรเ์พยีงสาขาเดยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูร 
                 1 จ านวนหน่วยกิต 
                           รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า  48  หน่วยกติ        

    2 โครงสร้างหลกัสตูร   
          หมวดวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั                             9 
หมวดวิชาเลือก                             3* 
ปริญญานิพนธ ์                            36 
รวมไม่น้อยกว่า                            48 

   * นิสิตสำมำรถเลือกศึกษำวิชำเลือกในหลักสูตรพัฒนศึกษำศำสตร์หลักสูตรปรับปรุงปี 2562 หรือรำยวิชำใน 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษำอ่ืนๆ ในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นวิชำเลือกได้ ตำมควำมเห็นชอบของอำจำรย์     
ทีป่รึกษำ รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต 
รายวิชา 
1.  หมวดวิชาบงัคบั       (9 หน่วยกิต) 
    พฒน 711  สมัมนากระบวนทศัน์พฒันศกึษาศาสตร ์     3 (1–4–4) 
    DEE   711   Seminar on Development Education Paradigm  
    พฒน 721  สมัมนาการบรูณาการปรชัญาและทฤษฎทีางสงัคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา  3 (1–4–4)  
    DEE   721   Seminar on Integrated Philosophy and Social Theories for Development 
    พฒน 731  สมัมนาวธิวีทิยาวจิยัทางพฒันศกึษาศาสตรข์ ัน้สงู     3 (1–4–4) 
    DEE   731   Advanced Research Methodologies Seminar in Development Education 
2.  หมวดวิชาเลือก        (3 หน่วยกิต) 

พฒน 712  การศกึษาอสิระ                                                 3 (1–4–4) 
    DEE   712   Independent Study 

พฒน 713  การฝึกปฏบิตังิานโครงการทางพฒันศกึษาศาสตร ์                         3 (1–6–2) 
    DEE   713   Field Study in Development Education Project 

พฒน 722  การประยกุตท์ฤษฎทีางสงัคมเพื่อการวจิยัทางการศกึษา   3 (2–2-5) 
DEE   722   Application of Social Theories in Education Research  
พฒน 732  การวจิยัเชงิปรมิาณทางพฒันศกึษาศาสตร์     3 (2–2-5) 
DEE   732   Quantitative Research in Development Education    
พฒน 733  การวจิยัเชงิคุณภาพทางพฒันศกึษาศาสตร ์    3 (2–2-5) 
DEE   733   Qualitative Research in Development Education   



 
พฒน 734  การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มในการพฒันา    3 (2–2-5) 
DEE   734   Participatory Action Research in Development    
พฒน 735  วจิยัวฒันธรรมศกึษาและความเป็นพลเมอืงโลก    3 (2–2-5) 
DEE   735   Cultural Study and Global Citizenship Research 
พฒน 736  การวจิยัวฒันธรรมสมยันิยมในการพฒันา     3 (2–2-5) 
DEE   736   Popular Culture Research in Development  
พฒน 737  การวจิยัเพศภาวะและเพศวถิใีนการพฒันา     3 (2–2-5) 
DEE  737   Gender and Sexuality Research in Development 
พฒน 738  การวจิยัจติวทิยาสงัคมเพื่อการพฒันา     3 (2–2-5) 
DEE   738   Social Psychology Research in Development 
พฒน 739  การประเมนิโครงการวจิยัดา้นการพฒันา     3 (2–2-5) 
DEE   739   Evaluating Research Project in Development 

   
3. ปริญญานิพนธ ์  

ปพอ  891  ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก                36 หน่วยกติ 
GRD   891   Dissertation 

 


