รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. ชื่อหลักสูตร
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Development Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษาศาสตร์)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Development Education)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Development Education)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1 เน้ นการศึกษารายวิชาและทาปริญญานิพนธ์
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ชาวไทยที่สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 เริ่มใช้ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 (ชื่อเดิม หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2548)
ได้ รับอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
ได้ รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
ได้ รับอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2557
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คาดว่าจะเผยแพร่ในปี การศึกษา 2560
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ นักวิชาการศึกษา ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิชาการภาครัฐและเอกชน
2. นักวิจัยด้ านพัฒนาการศึกษาและสังคม ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ
ที่
1

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล พณ.บ.(การตลาด)(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา

3

อ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์

,2528
บธ.บ.(บัญชี) ,2547
บธ.ม.(การเงิน) ,2532
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2545
ร.บ.(การระหว่างประเทศ) ,2526
M.Sc.(Development Studies) ,2530
ร.ม.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ,2531
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2550
สส.บ.(สังคมสงเคราะห์) (เกียรตินิยม
อันดับสอง) ,2542
สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา),
2546
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2552

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The University of Bath, UK.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
*******

*******

*******

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ใช้ สถานที่จัดการเรียนการสอนของ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสาคัญ ๆ ดังปรากฎในบทสังเคราะห์ของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 สามารถกล่าวได้ ว่าเป็ นปัจจัยกระทบต่อสังคมไทยอย่าง
กว้ างขวาง นั่นคือ ผลกระทบต่อโครงสร้ าง สถาบัน พฤติกรรม ค่านิยม บรรทัดฐาน อันเป็ นรากฐาน
สาคัญของพฤติกรรมบุคคลและกลุ่มในสังคม ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ ว่าในแง่การจัดการศึกษาแล้ ว
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ย่อมมีผลต่อการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนั้น
มีท้งั ปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยภายนอกประเทศได้ แก่
1. วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกทาให้ ประเทศทั้งหลายปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการ
บริหารจัดการใหม่ เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือการต่อรองทางการค้ าระหว่างประเทศ และประเด็นทางสังคม
ที่ประเทศต่าง ๆ หยิบยกขึ้นมา เพื่อเป็ นมาตรการในการกาหนดกติกาเหล่านั้น เช่น ความโปร่งใส
ปัญหาโลกร้ อน การคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา สิทธิมนุษยชน อันเป็ นการให้ ความสาคัญกับการ
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เคารพศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลักสูตรในแง่เป็ นปัจจัยภายนอกอันเป็ นบริบท
ที่ส่งผลต่อการทาความเข้ าใจการศึกษากับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ที่สังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ควร
ตระหนักและรู้เท่าทันปัญหาเพื่อรอดพ้ นจากการครอบงา และนาไปสู่การเสียเปรียบและสร้ างปัญหา
ความไม่เท่าเทียมกันต่อไป ดังนั้น หลักสูตรจึงมีการวางแผนหรือกาหนดให้ ผ้ ูศึกษามีความรู้ทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นการพัฒนากับการศึกษา
2. การรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจในชาติอาเซียน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาความก้ าวหน้ า
และเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน อันเป็ นแนวทางการสร้ างพลังทางเศรษฐกิจจากการเป็ นประชาชาติ
สู่ความร่วมมือในภูมิภาค จึงจาเป็ นที่ต้องร่วมมือกันกาหนดกติกา กฎระเบียบบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแรงงาน
การเอารัดเอาเปรียบทางทรัพยากรธรรมชาติท่มี ีฐานไม่เท่าเทียม
การสื่อสารเทคโนโลยี สิทธิมนุษยชน และปัญหาทางสุขภาพ ดังนั้น หลักสูตรจึงวางแผนให้ ศึกษามิติ
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคแบบบูรณาการ/เชื่อมโยงประเด็นปัญหาต่างๆ
โดยอาศัยความรู้ทาง
เศรษฐกิจเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อสร้ างความเข้ าใจปัญหาแบบองค์รวม
3. ความมั่นคง ความเสมอภาค ปัญหาผู้ก่อการร้ ายทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาติบ้านเมือง
เป็ นปัญหาท้าทายต่อความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรความเสี่ยงของวิกฤติให้ สอดคล้ องและทันต่อเหตุการณ์ ในด้ านนี้ หลักสูตรจึงกาหนด
ให้ มีการศึกษาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับการพัฒนา โดยมุ่งการทาความเข้ าใจความเป็ น
พหุสังคมทางด้ านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา ถิ่นอาศัย เพื่อเข้ าใจปัญหาความมั่นคง ความเสมอภาค
และความรุนแรงทางสังคมได้
4. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทาให้ โลกมีความแปรปรวน ส่งผลให้ เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และความเสี่ยงต่างๆ สร้ างความสูญเสียต่อระบบนิเวศ และสังคมเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ
ระบบนิเวศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงก่อให้ เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชน และโรคพืช รวมทั้งสัตว์
อื่นๆ สร้ างความเสียหายต่อธัญญาหารและสังคม ในด้ านนี้ จึงกาหนดให้ สามารถประยุกต์ศาสาตร์ต่าง
ๆ มาทาการศึกษาวิจัย โดยมีวิธวี ิทยาที่สามารถเผยให้ เห็นว่าที่มาของปัญหานั้นเป็ นมาอย่างไร เนื้อหา
สาเหตุท่นี าไปสู่การสร้ างแนวทางการพัฒนาและแก้ ปัญหาได้
ปัจจัยภายในประเทศได้ แก่
1. แม้ ว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับพอเพียงสาหรับการเป็ น
หลักประกันรายได้ ของประชากรก็ตาม
แต่ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกยังผลให้ เศรษฐกิจไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาคและโลกลดลง
การลงทุนภายในประเทศมีแนวโน้ มลดลง
สถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศเป็ นตัวบท (Text) ที่มีผลต่อความเป็ นอยู่ของผู้คนว่าเป็ นผู้คน
ยากจน คนรวย คนเมือง คนชนบทอย่างไร ดังนั้น หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์จึงควรตระหนักถึง
บทบาทของตัวบทดังกล่าว
2. สังคมไทยก้ าวสู่ความเป็ นสังคมผู้สงู อายุ
ส่วนเด็กและวัยแรงงานลดลงสภาวะ
เช่นนี้จะส่งผลต่อระบบคุณภาพประชากรในด้ านสวัสดิการที่ให้ แก่กลุ่มต่างๆ
การให้ การศึกษาที่มี
คุณภาพและการเข้ าถึงบริการสาธารณสุขที่ดีพอ อีกทั้งการที่สงั คมมีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น อาจมี
ผลกระทบต่อตลาดแรงงานในอนาคต และตลอดจนผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายการดูแลสุขภาพและการจัด
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สวัสดิการสังคมด้ วย ดังนั้น หลักสูตรควรให้ ความสนใจประเด็นปัญหาประชากรตามกลุ่มวัย ไม่ว่าเด็ก
วัยทางาน และผู้สูงอายุ ว่ามีกระบวนการพัฒนาให้ ชีวิตมีคุณภาพอย่างไร ยึดประเด็นปัญหาการศึกษา
เป็ นหลัก เช่น ผู้สูงอายุถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมในสังคมด้ วยวิธกี ารใด และจะดึงคนกลุ่มนี้แก้ ปัญหา
สังคมอย่างไร
3. สภาพการณ์ทางการเมืองมีความขัดแย้ งสูง แบ่งเป็ นฝ่ ายเพื่อสนับสนุนการเมือง
ฝ่ ายตนโดยอาศัยการชุมนุมทางการเมืองในหลายระดับ ได้ นาไปสู่ความขัดแย้ งและความรุนแรงทาง
การเมือง จนเกิดบาดเจ็บและล้ มตายและยังมีความไม่สงบเรียบร้ อยในชายแดนภาคใต้ จนนามาซึ่ง
ผลกระทบภาพรวมของความมั่นคงประเทศ ความขัดแย้ ง ความรุนแรงอันเนื่องจากโครงสร้ างทาง
สังคมที่มีศูนย์อานาจกระจุกในบางส่วน และเป็ นส่วนน้ อยนั้นสร้ างความรุนแรงเชิงโครงสร้ างอย่างไร
เป็ นประเด็นที่หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ ควรต้ องเผยให้ เห็นปัจจัยที่มีอทิ ธิพลกาหนดสร้ างความไม่
เท่าเทียมอย่างไร แล้ วแก้ ไขด้ วยการสร้ างความเป็ นสังคมเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีอย่างไร
4. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายและเสื่อมโทรมลง
ส่งผลให้ สภาพแวดล้ อมเป็ น
ปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น และใช้ ทรัพยากร (พลังงานอย่างสิ้นเปลือง) ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อภัยพิบัติ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานการผลิตภาคเกษตรกรรม ความมั่นคงทางอาหาร
พลังงานและคุณภาพขีวิตของประชาชน ดังนั้น หลักสูตรจึงวางแผนการศึกษาให้ เห็นถึงการพัฒนาที่มุ่ง
เอาความเจริญทางเศรษฐกิจเป็ นตัวตั้งนั้นทาลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร สร้ างความเสียดุลยภาพ
จนนาไปสู่ความรุนแรงในการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร การทาความเข้ าใจปัญหานี้ห ากชี้ให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ท่คี นอยู่กบั ธรรมชาติแบบสอดคล้ อง ไม่
ทาลายนั้นคือมนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติสขุ
ปัญหาทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศดังกล่าวข้ างต้ น สัมพันธ์กบั การ
พัฒนาประเทศซึ่งดาเนินการมาตลอดตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10 ฉบับที่ผ่านมา
นั้นคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7 ฉบับแรกเน้ นการพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความเป็ นเมือง ความเจริญก้ าวหน้ าหรือความทันสมัยรุ่งเรือง ซึ่งผลการพัฒนา แม้ ว่าได้ วางรากฐาน
โครงสร้ างพื้นฐานและสถาบันทางสังคมให้ ม่นั คงระดับหนึ่ง จนสามารถทาหน้ าที่ได้ ตามเป้ าหมายของ
การพัฒนา แต่ผลของการพัฒนาที่ตามมาคือ ความเจริญกระจุกตัวในตัวเมืองและรายได้ ทางเศรษฐกิจ
อยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่มที่เป็ นกลุ่มน้ อย ต่อประเด็นปัญหานี้แม้ ว่าในบางสมัยของการบริหารประเทศ
รัฐบาลพยายามกระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยกาหนดงบประมาณและโครงการต่างๆ แต่กย็ ังไม่
สามารถกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกัน และสร้ างคุณภาพชีวิตดีข้ นึ มาได้
สถานการณ์ปัจจุบัน หากพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
11 แล้ วพบว่า ทิศทางการพัฒนาประเทศให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนทุกช่วงวัย พัฒนาลักษณะการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปลูกฝังจิตที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ความ
มีระเบียบวินัย สร้ างสานึกให้ รับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ค่านิยมในการบริโภค
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สถานการณ์น้ ีย่อมมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ให้
นาไปสู่เป้ าหมายของการพัฒนาคน โดยการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้เห็นว่า การพัฒนาคนซึ่งเป็ น
ประเด็นสาคัญที่มองคนในฐานะเป็ นผู้กระทาการ (Agent) ที่สามารถกาหนดความปรารถนาแห่งการ มี
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ชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่วนวิธกี ารเรียนการสอนของหลักสูตรพัฒนศึกษา
ศาสตร์ในฐานะเป็ นสหวิทยาการ
อันเป็ นสาขาที่สามารถศึกษาประเด็นการพัฒนาคนในมิติของการ
ศึกษาแบบบูรณาการนั้น ทาโดยอาศัยความรู้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์มาเป็ นเครื่องมือทางความคิดและ
ยึดหลักการเน้ นประเด็นปัญหาการศึกษาเพื่อพัฒนาคน และมีวิธวี ิทยาที่เหมาะสม ซึ่งได้ แก่ การศึกษา
ด้ วยการเชื่อมโยงความรู้ (ทฤษฎี) ประเด็นปัญหา วิธกี ารหาความรู้ เทคนิควิธกี ารวิเคราะห์/สังเคราะห์
/การสร้ างความรู้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยกาลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตความเสื่อมถอยทางจริยธรรมและคุณธรรม
มีลักษณะความเป็ นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น เป็ นผลอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ ผ่านการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มีปัญหาหลากหลายเกิดขึ้นทั้งด้ าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเช่น การแพร่ระบาดของยาเสพติด การพนัน การบริโภคอย่างฟุ่ มเฟื อย
สิ้นเปลือง และทาลายทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ซึ่งเป็ นระบบที่สร้ างให้ คนไทยมีช่องทาง
สื่อสารอันเป็ นฐานของการปฏิสัมพันธ์กนั มากขึ้น เครือข่ายการสื่อสารจึงทาให้ เกิดวัฒนธรรมย่อยขึ้นมา
จึงมีการแสวงหาอัตลักษณ์ผ่านเครือข่าย
เปิ ดโอกาสในการสร้ างสถานการณ์ท่เี ป็ นความเสี่ยงให้ กบั
สังคมไทย กล่าวคือ ทาให้ คนไทยมีข่าวสารมากและเข้ าถึงได้ ง่าย จนทาให้ เกิดการปรับตัวไม่ทนั
ไม่สามารถใช้ วิจารณญาณในการเลือกรับข่าวสารได้ อย่างดีพอ การขาดคุณสมบัติน้ ี
ทาให้ เป็ นผู้ท่ี
เปราะบาง หรือขาดวิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมที่เหมาะสมมาใช้ ในการดาเนินชีวิต ท่ามกลาง
การขาดวัฒนธรรมไทยที่เข้ มแข็ง จึงทาให้ ไม่มีภมู ิค้ ุมกันด้ านวัฒนธรรมที่เพียงพอ ประเด็นปัญหาสังคม
วัฒนธรรมเหล่านี้ ยังนาไปสู่ความเสื่อมถอยด้ านจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนการลดทอนศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ ดังเห็นได้ จากสังคมไทยกาลังเผชิญกับการทุจริตคอรัปชั่น การใช้ ความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และผู้ด้อยโอกาส ความรุนแรงในครอบครัว การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน และความคิดเห็น
ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ขบวนการยุติธรรมมีปัญหาในหลายด้ าน ทาให้ แก้ ปัญหาได้ ไม่เต็มที่
สังคมไทยขาดความเอื้อเฟื้ อ เอื้ออาทรใช้ อานาจเป็ นใหญ่ จึงทาให้ จริยธรรม คุณธรรมของคนในสังคม
ลดน้ อยลง
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีท้งั ปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้ง
สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวข้ างต้ นนั้น มีผลกระทบหรืออิทธิพลต่อ
การพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยปรับปรุง
หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้สามารถบูรณาการทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาโดย
ยึดประเด็นปัญหาสังคมเป็ นจุดบูรณาการ
ด้ วยวิธกี ารศึกษาวิจัยอย่างเหมาะสมกับลักษณะปั ญหา
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โดยเฉพาะการแก้ ปัญหาที่ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ประเด็นของการพัฒนาสังคมที่มีความ
หลากหลายอย่างเช่นปัจจุบันนี้ จะพัฒนาหลักสูตรให้ บัณฑิตมีมุมมองแบบองค์รวม โดยการประยุกต์
ทฤษฎีจากสาขาวิชาต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา มนุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และอื่นๆ ให้ เข้ ากับลักษณะปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก ให้ เป็ นนักวิชาการ อาจารย์
หรือนักวิจัย ให้ เข้ าใจปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมว่า สัมพันธ์กบั คนในฐานะ
ที่เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญสาหรับการพัฒนาที่คานึงถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม และศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงเพิ่มรายวิชาทั้งที่เป็ นทฤษฎี ซึ่งมีลักษณะการประยุกต์เพื่อศึกษา
ประเด็นของความเป็ นมนุษย์ ตามแนวคิดที่มีความจาเป็ นต่การสร้ างพื้นฐานของการวิเคราะห์และนาไป
ประกอบการศึกษาวิจัย เพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่และนาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ดาเนินการปรับปรุงครั้งนี้
เพื่อนาไปสู่การสนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่
ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสูงออกไปสู่สังคมมาเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถเป็ น
นักวิชาการที่มีความสามารถ ศึกษาวิธปี ระยุกต์ใช้ วิชาการอย่างซื่อสัตย์ต่อปริญญาหรือวิชาการ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ วยจิตสานึกว่า การพัฒนาเป็ นการสร้ างปัญญาให้ คนในสังคมมีความรู้เท่าทัน และ
สร้ างสรรค์สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกัน
บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เป็ นผู้มีความสามารถทางการวิจัยเพื่อสร้ างความรู้
และประยุกต์ใช้ ความรู้จากการวิจัย เผยแพร่งานวิจัยไปสู่สังคมอย่างกว้ างขวาง บัณฑิตสาขาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ เป็ นผู้สนใจปัญหาสังคม ตื่นตัวต่อปัญหาสังคม กล้ าหาญในอันที่จะวิพากษ์สงั คม เสนอ
ความเห็นทางวิชาการในฐานะเป็ นผู้นาทางวิชาการ สามารถชี้นาปัญหาสังคมอย่างได้ ลึกซึ้ง และเสนอ
แนวทางแก้ ไขปัญหาได้
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การศึกษากับการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของสิทธิเสรีความเป็ นมนุษย์ ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง และความเป็ นธรรมในสังคม
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์เริ่มเปิ ดสอนครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2517 ซึ่งเป็ นยุคที่สงั คมไทยเน้ น
การพัฒนาแบบทันสมัย หรือการวัดความเจริญจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยมองว่าสังคม
จะก้ าวหน้ าได้ ต้องเน้ นปัจจัยต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จากมุมมองการพัฒนาดังกล่าว
การจัดหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ในยุคนั้น จึงนาการจัดการศึกษาให้ เป็ นเครื่องมือการพัฒนาประเทศ
โดยอาศัยศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ คือ สังคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมานุษยวิทยา
ดังนั้น ลักษณะสาขาวิชาจึงมีลักษณะสหวิทยาการ เพื่อกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาประเทศ จะเห็นได้ ว่า
ความสนใจของหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ มีเป้ าหมายหลักอยู่ท่กี ารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
กล่าวคือ การที่จะทาให้ ประเทศก้ าวไปสู่ความทันสมัยหรือเป็ นสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่น้ัน จะต้ อง
จัดระบบการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ ซึ่งการมองเช่นนี้เป็ นการดูความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการ
พัฒนาเชิงกลไก ทาให้ การวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาทับซ้ อนไม่ครอบคลุมและลึกซึ้งเพียงพอ
แนวทางการมองการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา
ถูกตั้งข้ อสงสัยว่าทาไม
การศึกษาไม่สามารถส่งผลให้ การพัฒนาเป็ นไปตามเป้ าหมาย
หรือตอบสนองต่อการแก้ ปัญหาของ
ประเทศได้ ด้ วยเหตุน้ ี ในภายหลังจึงเริ่มมองว่าพัฒนศึกษาศาสตร์ต้องมุ่งสร้ างกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาในมิติต่างๆ ร่วมกัน เป็ นการสร้ างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา มุ่งประเด็นการ
แก้ ปัญหาตนเป็ นสาคัญ ซึ่งสหประชาชาติได้ กาหนดว่า พัฒนศึกษาศาสตร์มุ่งสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน ศึกษาความเป็ นมนุษย์ การพึ่งตนเองได้ และความเป็ นธรรมในสังคม เป็ นภาระหน้ าที่
ของนักพัฒนศึกษา ที่ต้องเข้ าใจประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา ซึ่งมีความแตกต่าง
หลากหลายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่มีท้งั ประเทศด้ อยพัฒนาและพัฒนาแล้ ว (United
Nations ,1975 อ้ างใน Osler ,1994 : 51)
การมองพัฒนศึกษาศาสตร์ดังกล่าว จะเห็นได้ ว่า มีขอบเขตกว้ างและเนื้อหาครอบคลุม
หลากหลายสาขาวิชา
การจะเข้ าใจประเด็นปัญหาได้ ต้องอาศัยการสร้ างองค์ความรู้แบบสหวิชาการ
(Interdisciplinary) และใช้ วิธวี ิทยา (Methodology) อันหลากหลายที่ข้ นึ อยู่กบั ประเด็นที่มุ่งศึกษาวิจัย
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1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1.31 มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการการศึกษา และความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
1.32 มีความสามารถในการใช้ ความรู้ท่อี ยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน และ
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ อันเป็ นพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาประเทศ
1.33 มีความสามารถในการวิจัย สร้ างองค์ความรู้ มีทกั ษะการใช้ เทคโนโลยี ถ่ายทอด และ
เผยแพร่ความรู้ส่สู ังคมได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ กาหนดแผนพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงให้ สาเร็จภายในเวลา 5 ปี ภายใน พ.ศ.2561 โดยมีแผนด้ านต่างๆ พร้ อมกลยุทธ์และ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ดังนี้
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ มีความ
ทันสมัยสอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ สกอ. กาหนด

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

- ติดตามประเมินหลักสูตร 1. รายงานประเมินตนเอง
- การพัฒนาปรับปรุง
ตามระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. ของหลักสูตร
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ปรับปรุงใหม่
- การจัดหาตาราและสื่อ
- จานวนตาราและ
อิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น

2. การจัดทรัพยากรการเรียนการ
สอนเพิ่มเติม โดยการจัดหาตารา
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ใน - ปรึกษาหารือร่วมกันของ
การติดตามทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ในการติดตาม
คุณภาพของหลักสูตร
4. ความต้ องการของ
- การสารวจความต้ องการ
ตลาดแรงงาน
ของผู้เข้ าศึกษาทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การให้ คาปรึกษาทางวิชาการ
- การจัดให้ มีโครงการ
ประชุมวิชาการเพื่อนาไปสู่
การทาปริญญานิพนธ์
6. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์
- รับอาจารย์ใหม่ท่มี ี
คุณภาพและประสบการณ์
พอเพียงต่อการรับผิดชอบ
การเรียนการสอน
- ส่งเสริมการวิจัยของ
อาจารย์
- การอบรม สัมมนาและ
การดูงาน
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- รายงานการประชุม

- รายงานการสารวจ

- จานวนนิสติ ที่ได้ รับคาปรึกษา

- โครงการวิจัยของอาจารย์
- รายงานผลการอบรมพร้ อม
หลักฐานการนาผลการอบรม
ไปใช้ กบั การเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค
ระดับบัณฑิตศึกษา

ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษา

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
หากมีความจาเป็ นอาจจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนได้
ศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2554 หมวดที่ 1 ข้ อที่ 7 และข้ อที่ 8

ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย

ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ใน/นอกวันเวลาราชการ
ส่วนภาคการศึกษาเป็ นไปตามการกาหนดของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา และมีคุณสมบัติท่วั ไป
อื่นๆ ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
หมวดที่ 3 ข้ อที่ 17
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสติ มีพ้ ืนฐานความรู้ท่แี ตกต่างและหลากหลาย อาจารย์ผ้ ูสอนต้ องปูพ้ ืนโดยเฉพาะแนวคิด
ด้ านการศึกษาและสังคมศาสตร์ เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถอ่าน/เรียนทฤษฎีท่มี ีระดับความซับซ้ อนสูงขึ้นไป
และการอ่านตารา ซึ่งในระดับปริญญาเอกเกือบทั้งหมดเป็ นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีความคุ้นเคยน้ อย
และความสามารถในการอ่านต้ องการพัฒนาอีกมากพอสมควร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
2. จัดรายชื่อหนังสือสาหรับนิสติ ในด้ านการศึกษาและพื้นฐานทฤษฎีสงั คมศาสตร์เพื่อให้ นิสติ
ได้ อ่านสาหรับการปูพ้ ืนฐานความรู้/แนวคิดทางด้ านการศึกษาและสังคมศาสตร์ให้ อยู่ในระดับเดียวกัน
3. การเรียนการสอนเน้ นแบบสัมมนาที่ผ้ ูสอนมอบให้ อ่านเอกสาร
แล้ วนามาอภิปรายใน
ชั้นเรียนโดยพยายามให้ นิสติ สามารถนาการสัมมนา และอภิปรายสรุปความเห็นได้ อย่างถูกต้ อง ตาม
หลักวิชาการ วิธกี ารนี้เราทราบดีว่าไม่ค้ ุนเคยสาหรับนักศึกษาไทย แต่หากได้ รับการฝึ กอย่างจริงจังแล้ ว
จะเห็นพัฒนาการและความสามารถของนิสิตได้
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จานวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา

จานวนนิสติ
2557

2558

2559

2560

2561

ชั้นปี ที่ 1

5

5

10

10

10

ชั้นปี ที่ 2

0

5

5

10

10

ชั้นปี ที่ 3

0

0

5

5

10

รวม

5

10

20

25

30

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

0

0

5

5

10
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้ จ่ายในหลักสูตรเป็ นรายปี (หน่วย : บาท)
รายการ
หมวดค่าใช้ จ่ายการจัดการเรียนการสอน
- ค่าวัสดุการเรียนการสอน (40,000 บาท (ต่อคนตลอดหลักสูตร)
- ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (1,500 บาท * 25 ครั้ง)
- ค่านิสติ ฝึ กงานภาคสนาม 35,000 บาท (ต่อคนตลอดหลักสูตร)
- การนาเสนอผลงาน
- ค่าประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

ยอดสะสม
(ต่อหัว)

40,000
37,500
35,000
25,000
20,000
157,500

หมวดค่าใช้ จ่ายส่วนกลางระดับคณะ
- งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้ อยละ 5)
- งบใช้ ของหน่วยงาน (ร้ อยละ 5)
- ค่าส่วนกลางคณะหรือค่าสาธารณูปโภค (ร้ อยละ 2)

9,075
9,075
3,630
179,280

หมวดค่าปริญญานิพนธ์
- ค่าตอบแทนการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

18,000
197,280

หมวดค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (4,360บาท*จานวนปี ) (3 ปี )
- ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บ.*จานวนปี ) (3 ปี )
- ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บ.*จานวนปี ) (3 ปี )
- ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 บ.*จานวนปี ) (3 ปี )

13,080
9,000
3,120
17,712
240,192

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

36,583
276,775

งบประมาณรวมตลอดหลักสูตร

276,775

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

280,000

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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2.7 ระบบการศึกษา
/ แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 7 ข้ อ
38-41
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
สาหรับผู้เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาโท (ระดับปริญญาเอก) แบบ 2.1 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร 63 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ปร.ด.
รายละเอียด

สาหรับผู้สาเร็จปริญญาโท
แบบ 2.1

รายวิชา
1 หมวดวิชาบังคับ
2 หมวดวิชาเลือก
3 ปริญญานิพนธ์
รวม

27
21
6
36
63

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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13.1.1 รายวิชาโครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษาศาสตร์)
หมวดวิชาบังคับ (21 หน่วยกิต) ได้ แก่ รายวิชาต่อไปนี้
หมวดพัฒนศึกษาศาสตร์ (9 หน่วยกิต) ประกอบด้ วย
พฒ 711
กระบวนทัศน์ของพัฒนศึกษาศาสตร์
DE 711
Paradigms of Development Education
พฒ 712
สัมมนาการคิดเชิงวิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
DE 712
Seminar in Critical Thinking in Development Education
พฒ 811
ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์
DE 811
Field Work in Development Education
หมวดสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต) ประกอบด้ วย
พฒ 721
ปรัชญาทางสังคมศาสตร์กบั การพัฒนาประเทศ
DE 721
Philosophy of Social Science and National Development
พฒ 722
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กบั การพัฒนาประเทศ
DE 722
Social Science Theory and National Development
หมวดระเบียบวิธีวิจยั (6 หน่วยกิต) ประกอบด้ วย
พฒ 731
วิธวี ิทยาสาหรับการวิจัยทางด้ านสังคม
DE 731
Methodology for Social Research
พฒ 732
สถิติสาหรับการวิจัยทางด้ านสังคมศาสตร์
DE 732
Statistics for Social Science Research

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-6-2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนในหมวดพัฒนศึกษาศาสตร์
จานวน 3 หน่วยกิต และหมวดสังคมศาสตร์ จานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
หมวดพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 812
การวิจัยเชิงคุณภาพทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
3(2-2-5)
DE 812
Qualitative Research in Development Education
พฒ 813
สัมมนาวิธวี ิทยาวิจัยด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
3(1-4-4)
DE 813
Seminar in Development Education Research Methodology

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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หมวดสังคมศาสตร์
พฒ 821
DE 821
พฒ 822
DE 822
พฒ 823
DE 823
พฒ 824
DE 824

เศรษฐศาสตร์การศึกษา
Economics of Education
การศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมือง
Civic Education
สัมมนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม
Seminar in Intercultural Development Education
สัมมนาวิจัยทางสังคมกับการศึกษาด้ านเพศภาวะ
Seminar in Social Research and Gender Education

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

ปริญญานิพนธ์
พฒ 991
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
DE 991
Dissertation
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง
7
หมายถึง
8-9
หมายถึง
เลขรหัสตัวกลาง
หมายถึง
1
หมายถึง
2
หมายถึง
3
หมายถึง
9
หมายถึง
เลขรหัสตัวหลัง
หมายถึง

ระดับของรายวิชา
สาหรับชั้นปี ที่ 1
สาหรับชั้นปี ที่ 2 ขึ้นไป
หมวดวิชา
หมวดพัฒนศึกษาศาสตร์
หมวดสังคมศาสตร์
หมวดระเบียบวิธวี ิจัย
ปริญญานิพนธ์
ลาดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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3.1.5 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
พฒ 711 กระบวนทัศน์ของ
พัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 721 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์
กับการพัฒนาประเทศ
พฒ 722 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
กับการพัฒนาประเทศ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9 หน่วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
พฒ 712 สัมมนาการคิดเชิงวิพากษ์
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 731 วิธวี ิทยาสาหรับการวิจยั
ทางด้ านสังคม
พฒ 732 สถิตสิ าหรับการวิจัยทางด้ าน
สังคมศาสตร์
พฒ *** วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
พฒ 991 ปริญญานิพนธ์

3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
12 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
พฒ 811 ปฏิบตั กิ ารภาคสนามทาง
พัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ *** วิชาเลือก
QUA 900 สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
พฒ 991 ปริญญานิพนธ์

6 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
12 หน่วยกิต พฒ 991 ปริญญานิพนธ์

12 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

12 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิต

12 หน่วยกิต

3(1-6-2)

12 หน่วยกิต

3(x-x-x)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ (21 หน่วยกิต)
หมวดพัฒนศึกษาศาสตร์ (9 หน่วยกิต)
พฒ 711 กระบวนทัศน์ของพัฒนศึกษาศาสตร์
DE 711 Paradigms of Development Education

3(3-0-6)

ความหมาย ลักษณะของกระบวนทัศน์ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เริ่มจากวิธคี ิดภายใต้
ความทันสมัยซึ่งสัมพันธ์กบั การสร้ างการศึกษาสมัยใหม่ โครงการพัฒนา การนาประเทศไปสู่ภาวะของ
“การพัฒนา” ที่สร้ างผลกระทบกับวิถีชีวิต การเรียนรู้ และภูมิปัญญาของชุมชนและสังคม การเคลื่อน
ตัวขององค์ความรู้ด้านพัฒนศึกษาศาสตร์ การเรียนรู้ปัญหาจากการพัฒนา การปรับเปลี่ยนรื้อถอน
อุดมการณ์ กฎเกณฑ์ ความรู้เดิม รวมถึงการสร้ างขึ้นใหม่บนฐานคิดของการพึ่งพาตนเอง การตระหนัก
ถึงศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ ความเท่าเทียม และความยั่งยืน
พฒ 712 สัมมนาการคิดเชิงวิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
DE 712 Seminar in Critical Thinking in Development Education

3(1-4-4)

อภิปรายฐานคิดในการวิพากษ์การพัฒนา โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ ด้ านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา การทาความเข้ าใจกระบวนทัศน์ท่อี ยู่เบื้องหลังความรู้
มโนทัศน์ ทัศนะ และข้ อถกเถียงในเรื่องที่ศึกษา การไม่ยอมจานนต่อกฎระเบียบหรือความรู้วิชาการ
โดยปราศจากการวิพากษ์ และความกล้ าที่จะแสดงทัศนะบนจุดยืนของตนเองอย่างมีเหตุผลและด้ วย
สานึกทางจริยธรรม
พฒ 811 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์
DE 811 Field Work in Development Education

3(1-6-2)

ฝึ กปฏิบัติการภาคสนามในกระบวนการวิจัยทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์ การกาหนดประเด็น
งานวิจัยที่สอดคล้ องกับประเด็นปัญหาและการพัฒนาสังคม การจัดทาเค้ าโครงการวิจัย การเลือกพื้นที่
วิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์/ตีความข้ อมูล การสร้ างแก่นของเรื่อง และการนาเสนอ
ผลการวิจัย

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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หมวดสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
พฒ 721 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์กบั การพัฒนาประเทศ
DE 721 Philosophy of Social Science and National Development

3(3-0-6)

ฐานคิด และเป้ าหมายของความเป็ นศาสตร์ หลักการสาคัญของศาสตร์ สัจนิยม ประจักษ์
นิยม การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ การใช้ วิธกี ารทดลอง การนิรนัย อุปนัย การลดทอน แยกส่วน และ
องค์รวม ตามแนวคิดศาสตร์ในสังคมศาสตร์ และการประยุกต์หลักของปรัชญาสังคมศาสตร์ เพื่อนาไป
สู่การเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศบนฐานคิดของการพึ่งพาตนเอง และความเป็ นธรรมในสังคม
พฒ 722 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กบั การพัฒนาประเทศ
DE 722 Social Science Theory and National Development

3(3-0-6)

แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา สานักโครงสร้ างหน้ าที่นิยม โครงสร้ างนิยม และ
หลังโครงสร้ างนิยม แนวคิดการพัฒนาการเมือง ความทันสมัยทางการเมือง บทบาทของรัฐในการ
พัฒนา แนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพึ่งพา เศรษฐศาสตร์ทางเลือก เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
จิตวิทยาสังคม และสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา เพื่อนาไปสู่การประยุกต์วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิพากษ์ประเด็นที่สนใจ
และเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศที่เอื้อต่อการปกป้ องสิทธิมนุษยชน
รวมถึงการเสริมสร้ างความเสมอภาค และความเป็ นธรรมในสังคมในมิติต่าง ๆ
หมวดระเบียบวิธีวิจยั (6 หน่วยกิต)
พฒ 731 วิธวี ิทยาสาหรับการวิจัยทางด้ านสังคม
DE 731 Methodology for Social Research

3(2-2-5)

วิธวี ิทยาในการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสานวิธี การวิเคราะห์องค์ความรู้ การ
เชื่อมโยงความรู้ในเชิงทฤษฎีมานุษยวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และ
ศึกษาศาสตร์ การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอผลการวิจัย
พฒ 732 สถิติสาหรับการวิจัยทางด้ านสังคมศาสตร์
DE 732 Statistics for Social Science Research

3(2-2-5)

วิธกี ารรวบรวมข้ อมูลและระเบียบวิธที างสถิติสาหรับงานวิจัยทางด้ านสังคมศาสตร์ ทั้งที่มีตัว
แปรเดียวและหลายตัวแปร ประเภทของข้ อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูล การให้ เหตุผลทางสถิติ ข้ อจากัดทางสถิติ การใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต )
หมวดพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 812 การวิจัยเชิงคุณภาพทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
DE 812 Qualitative Research in Development Education

3(2-2-5)

การเชื่อมโยงเป้ าหมายในการสร้ างองค์ความรู้ทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์ การเลือกใช้ วิธี
วิทยาการสร้ างทฤษฎีฐานราก การตีความ การวิเคราะห์วาทกรรม การศึกษาเรื่องเล่า การศึกษา
อัตชีวประวัติ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประเด็นทางสังคมและปรากฏการณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
พฒ 813 สัมมนาวิธวี ิทยาวิจัยด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
DE 813 Seminar in Development Education Research Methodology

3(1-4-4)

อภิปรายวิเคราะห์ประเด็นทางวิธวี ิทยาของงานวิจัยทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
ประเด็น
ปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา และสังคม และแนวโน้ ม
ของปัญหาทางพัฒนศึกษาศาสตร์
หมวดสังคมศาสตร์
พฒ 821 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
DE 821 Economics of Education

3(3-0-6)

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค เน้ นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดสรรทรัพยากร
การวางแผนกาลังคนกับการลงทุนด้ านการศึกษา การจัดการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทสถาบันการศึกษากับตลาดแรงงาน
พฒ 822 การศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมือง
DE 822 Civic Education

3(3-0-6)

หลักการ แนวคิด บทบาทการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การสร้ างพลังความเป็ น
พลเมืองผู้ร้ ูคิด
คุณธรรมของความเป็ นพลเมือง
หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและการปกครองโดยกฎหมาย หลักการของความเป็ นพลเมือง การมีส่วนร่วมทาง
การเมือง การเมืองภาคประชาชน และการไร้ ความรุนแรง

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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พฒ 823 สัมมนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม
DE 823 Seminar in Intercultural Development Education

3(1-4-4)

อภิปรายกลวิธีในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การพัฒนาการศึกษาระหว่างวัฒนธรรม การทา
ความเข้ าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เพศภาวะ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว และอื่น ๆ
อันเป็ นผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ความร่วมมือ ความขัดแย้ ง และการต่อรองของอัตลักษณ์ท่แี ตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา
เพื่อนาไปสู่การประยุกต์วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิพากษ์ประเด็นที่สนใจ
และเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศที่เอื้อต่อการสร้ างความเข้ าใจร่วมกัน
ระหว่างวัฒนธรรม และการเปิ ดใจยอมรับในความแตกต่างระหว่างมนุษย์
พฒ 824 สัมมนาวิจัยทางสังคมกับการศึกษาด้ านเพศภาวะ
DE 824 Seminar in Social Research and Gender Education

3(1-4-4)

อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะ เพศวิถี ประเด็นเรื่องเพศ และการพัฒนา
สังคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงทฤษฏี เน้ นทฤษฎีแนวสตรีนิยม และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับเพศภาวะ
การวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นปัญหา และทั้งการเลือกใช้ วิธีวิทยาและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลกับ
โครงการวิจัยหรือปริญญานิพนธ์อย่างเหมาะสม
ปริญญานิพนธ์
พฒ 991 ปริญญานิพนธ์
DE 991 Dissertation

36 หน่วยกิต

ค้ นคว้ าและวิจัยทางพัฒนศึกษาศาสตร์
การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ท่เี กี่ยวข้ องกับประเด็น
ปัญหาของการพัฒนา และการใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยที่เหมาะสม

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

2

อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา

3

อ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์

4

อ.ดร.นงลักษณ์ จันทาภากุล

5

อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
พณ.บ.(การตลาด)(เกียรตินิยมอันดับสอง)
,2528
บธ.บ.(บัญชี) , 2547
บธ.ม.(การเงิน) ,2532
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2545
รบ.(การระหว่างประเทศ) ,2526
M.Sc.(Development Studies) ,2530
ร.ม.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ),2531
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2550
สส.บ.(สังคมสงเคราะห์) (เกียรตินิยม
อันดับสอง) ,2542
สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา),
2546
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2552
พย.บ.(พยาบาล) ,2529
ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) ,2534
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2547
บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ,2544
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ,2550
ปร.ด.(พัฒนาสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม) ,2554

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The University of Bath, UK.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
*******

*******

*******

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

*******
*******

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

รายชื่อคณาจารย์

1

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง

2

อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา

3

อ.ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์

4

อ.ดร.นงลักษณ์ จันทาภากุล

5

อ.ดร.จิตติมา เจือไทย

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ,2523
พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) ,2526
ร.ด.(รัฐศาสตร์) ,2534
รบ.(การระหว่างประเทศ) ,2526
M.Sc.(Development Studies) ,2530
ร.ม.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ,2531
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2550
สส.บ.(สังคมสงเคราะห์) (เกียรตินิยม
อันดับสอง) ,2542
สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา),
2546
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2552
พย.บ.(พยาบาล) ,2529
ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) ,2534
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2547
พย.บ.(พยาบาล)(เกียรตินิยมอันดับสอง)
,2536
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ,2542
กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) ,2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
The University of Bath, UK.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
*******
*******

*******

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*******
*******

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลา
ดับ
1

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

Ph.D. (Anthropology)

2

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

Ph.D. (Political Science)

3
4

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล Ph.D. (Demography)
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ Ph.D. (Sociology)

The University of Michigan ,
U.S.A.
University of Hawaii at Manoa ,
U.S.A
Australian National University
Iowa State University

5

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์

Ph.D. (Political Science)

Michigan ,U.S.A.

6
7
8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์
บุษปธารง
ดร.ชูศักดิ์ ขัมภลิขติ
ดร.เกษม เพ็ญภินนั ท์

Ph.D. (Comparative Social
Policy)
Ph.D. (Research Methodology)
Ph.D. (Philosophy)

University of Pennsylvania ,
U.S.A
University of Pittsburgh , U.S.A
New School for Social Research

9

ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประยุกต์)

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ และสาขาวิชา

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจัย ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้ านการวิจัยทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์ โดยเน้ นการ
วิพากษ์ ตลอดจนการสร้ างองค์ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ ในหัวข้ อตามความสนใจของนิสติ ทั้งนี้
โดยมีกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เป็ นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย โดยที่ในระหว่างการทาวิจัย
ต้ องมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1) มีความรู้ในระเบียบวิธกี ารวิจัย และสามารถสร้ างองค์ความรู้แบบองค์รวม
2) มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการและรู้เท่าทันปัญหา
สังคมได้ อย่างลุ่มลึก
3) มีความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และเข้ าถึงความเป็ นผู้มีคุณธรรม
4) สามารถนาเสนอ และเผยแพร่งานวิจัย ในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และ
แสดงความคิดเห็นในเชิงอภิปรายต่องานวิจัยได้ ถูกต้ องตามหลักวิชาการ
5.3 ช่วงเวลา
ผู้เรียนสามารถเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ได้ เมื่อลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนในหลักสูตรทั้งหมด คือ 6 ปี การศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
ผู้เรียนต้ องทาปริญญานิพนธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) อาจารย์ท่ปี รึกษาให้ คาแนะนานิสติ โดยให้ นิสติ เป็ นผู้เลือกอาจารย์ท่ปี รึกษาและหัวข้ อ
ที่นิสติ สนใจ
2) อาจารย์ท่ปี รึกษาจัดตารางเวลาการให้ คาปรึกษาและการติดตามการทางานของนิสติ
3) จัดเตรียมเอกสารและสิ่งอานวยความสะดวกในการทาวิจัย เช่น เอกสารหรือบทความ
ทางด้ านการวิจัย และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ห้ องค้ นคว้ าสาหรับการศึกษาระเบียบวิธกี ารวิจัย
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5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินความก้ าวหน้ าของการวิจัย โดยให้ นิสิตได้ นาเสนอความก้ าวหน้ า การสอบ
ปากเปล่า และเอกสารรายงานความก้ าวหน้ าต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ
ของงานวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และ
เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. มีความสามารถสูงในการประยุกต์ใช้ องค์
ความรู้ท่ไี ด้ จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
2. มีความรู้ความสามารถสูงในการคิดริเริ่มและ
สร้ างสรรค์งานวิจัย เพื่อคุณภาพที่ดีในสังคม

3. ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางวิชาการและมี
จริยธรรมในการดาเนินชีวิต
4. มีความตระหนักและเคารพในความ
หลากหลายของความเป็ นมนุษย์

กาหนดให้ นิสิตมีการค้ นคว้ าประเด็นทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ และนาเสนอการประยุกต์ใช้ องค์
ความรู้ส่กู ารปฏิบัติ
ให้ นิสติ อภิปรายในชั้นเรียนและเข้ าร่วมอภิปราย
ในเวทีทางวิชาการ ตลอดจนการคิดหัวข้ อวิจัยที่
สามารถวิพากษ์และสร้ างพื้นที่ทางความรู้ให้
เกิดขึ้นในสังคม
ในทุกรายวิชามีการเน้ นยา้ ผ่านการอภิปรายเพื่อ
แสดงจุดยืนทางวิชาการ
ทุกรายวิชาให้ นิสติ ได้ อภิปรายเพื่อถอดรหัส
เจตจานงของความรู้ท่สี ร้ างความไม่เป็ นธรรมและ
อภิปรายถึงคุณค่าในการประกอบสร้ างตัวตนที่
หลากหลายของความเป็ นมนุษย์

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1.2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม
และจริยธรรม
(1) มีความเข้ าใจถึงความ
แตกต่างและความหลากหลาย
(2) ยึดมั่นในศักดิ์ศรีของมนุษย์
(3) แสดงออกถึงหนทางของ
การสร้ างพลังหรือศักดิ์ศรีของผู้
เสียเปรียบ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ทุกรายวิชา
- มีการจัดอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคม

- ประเมินคุณธรรมและ
จริยธรรมของนิสิตจากความ
คิดเห็นที่นิสติ ได้ แลกเปลี่ยน
- นิสติ ร่วมประเมินคุณธรรมและ
จริยธรรมของตนเองที่มีต่อ
บริบทรอบข้ าง
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2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

(1) มีความรู้อย่างลึกซึ้งใน
ทฤษฎีทางด้ านพัฒน
ศึกษาศาสตร์
(2) มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบัน
(3) มีความรู้ในระเบียบวิธกี าร
วิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ ใน
การศึกษาปรากฏการณ์ทาง
สังคม
(4) สามารถสร้ างความรู้แบบ
องค์รวมโดยยึดคนและชุมชน
เป็ นศูนย์กลาง

- กระตุ้นให้ นิสติ ได้ ร่วม
อภิปรายทั้งในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียน
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่างๆ หรือในหัวข้ อที่
นิสติ มีความสนใจ

- พิจารณาจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน ความสามารถในการ
อภิปราย คุณภาพของรายงานที่
ได้ รับมอบหมาย
- ให้ นิสติ ประเมินตนเองและ
ประเมินการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู ้
ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) มีความรู้เท่าทันและ
สามารถวิพากษ์ความรู้
(2) สามารถบูรณการทฤษฎี
ความรู้และการวิจัยในการทา
ความเข้ าใจปรากฏการณ์ทาง
สังคม
(3) มีความคิดริเริ่มทาง
วิชาการ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ฝึ กให้ นิสติ ได้ สะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นที่
แตกต่างเพื่อกระตุ้นทักษะการ
วิพากษ์

- พิจารณาจากการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน ความสามารถในการ
อภิปรายและคุณภาพของงานที่
ได้ รับมอบหมาย
- ให้ นิสติ ประเมินตนเองและ
สังเคราะห์ความรู้ท่ไี ด้ รับจากใน
การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน
ได้ อย่างเป็ นระบบ
(2) มีความรับผิดชอบในการ
ทางานของตนเองและงานกลุ่ม
(3) สามารถรับฟังและร่วม
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- เน้ นการเรียนการสอนที่ให้
ความสาคัญกับผู้เรียนเป็ น
สาคัญ กาหนดให้ มีการทางาน
ร่วมกัน
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ ได้ ร่วมคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์กจิ กรรมเพื่อ
สนับสนุนความสามารถเชิง
วิชาการ

- พิจารณาจากผลงานทั้งการ
นาเสนอและรายงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
- คณาจารย์และนิสิตประเมิน
ตนเองและกลุ่มที่เกี่ยวข้ องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารให้ เห็นถึง
ความรุนแรงของอานาจที่จัด
กระทาให้ มนุษย์บางกลุ่ม
กลายเป็ นผู้เสียเปรียบทางสังคม
และสามารถสะท้อนให้ เห็นถึง
ความปรารถนาในการดาเนิน
ชีวิตของผู้เสียเปรียบทางสังคม
ได้ อย่างลุ่มลึก
(2) มีทกั ษะในการใช้ เครื่องมือ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(3) มีทกั ษะในการนาเสนอและ
สื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยี
ได้ อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
- การอภิปรายในชั้นเรียนและ
นาเสนอรายงานที่ใช้ ส่อื และ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
- มีการจัดสอนที่มีการฝึ ก
ปฏิบัติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ
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ผู้เสียเปรียบในสังคม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. มีความเข้ าใจถึงความแตกต่างและความหลากหลาย
2. ยึดมั่นในศักดิ์ศรีของมนุ ษย์
3. แสดงออกถึงหนทางของการสร้ างพลังหรือศักดิ์ศรีของผู้เสียเปรียบ
ด้านที่ 2 ความรู ้
1. มีความรู้อย่างลึกซึ้งในทฤษฎีทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
2. มีความรู้ท่เี ป็ นปัจจุบัน
3. มีความรู้ในระเบียบวิธกี ารวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
4. สามารถสร้ างความรู้แบบองค์รวมโดยยึดคนและชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
1. มีความรู้เท่าทันและสามารถวิพากษ์ความรู้
2. สามารถบูรณาการทฤษฎีความรู้และการวิจัยในการทาความเข้ าใจปรากฏการณ์ทางสังคม
3. มีความคิดริเริ่มทางวิชาการ
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนได้ อย่างเป็ นระบบ
2. มีความรับผิดชอบในการทางานของตนเองและงานกลุ่ม
3. สามารถรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
ด้านที่ 5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถสื่อสารให้ เห็นถึงความรุนแรงของอานาจ ที่จัดกระทาให้ มนุษย์บางกลุ่มกลายเป็ น
ผู้เสียเปรียบทางสังคม และสามารถสะท้อนให้ เห็นถึงความปรารถนาในการดาเนินชีวิตของ
ผู้เสียเปรียบทางสังคมได้ อย่างลุ่มลึก
2. มีทกั ษะในการใช้ เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล
3. มีทกั ษะในการนาเสนอและสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู ้

3.ทักษะทางปั ญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ตวั เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

พฒ 711 กระบวนทัศน์ของ
พัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 712 สัมมนาการคิดเชิง
วิพากษ์ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 721 ปรัชญาทางสังคม
ศาสตร์กบั การพัฒนาประเทศ
พฒ 722 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
กับการพัฒนาประเทศ
พฒ 731 วิธีวิทยาสาหรับ
การวิจัยทางด้านสังคม
พฒ 732 สถิติสาหรับการวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์

































































































































































































พฒ 811 ปฏิบตั ิการภาคสนาม
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 812 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 813 สัมมนาวิธีวิทยาวิจัยด้าน
พัฒนศึกษาศาสตร์
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รายวิชา
พฒ 821 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
พฒ 822 การศึกษาเพือ่ ความเป็ น
พลเมือง
พฒ 823 สัมมนาการศึกษาเพือ่
การพัฒนาระหว่างวัฒนธรรม
พฒ 824 สัมมนาวิจัยทางสังคม
กับการศึกษาด้านเพศภาวะ
พฒ 991 ปริญญานิพนธ์

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู ้

3.ทักษะทางปั ญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์ตวั เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ได้ ระบบค่าระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ให้ ผลการประเมินเป็ น ผ่าน P
(Pass) หรือไม่ผ่าน F (Fall)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้ าน
ตามที่กาหนดไว้ ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้ นิสติ มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ทาโดยการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันอุดม
ศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้ อที่ 48
เงื่อนไขสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
การศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เป็ นแผนการศึกษา
ที่มีการทาปริญญานิพนธ์ นิสติ ที่จะสาเร็จการศึกษาได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
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- มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
- สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
- ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
- สอบภาษาต่างประเทศได้
- สอบวัดคุณสมบัติได้
- เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ข้นั สุดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง
- ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนิสติ ใน
รายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เช่น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 สนับสนุนให้ ผ้ ูสอนเข้ าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะใน
การบูรณาการความรู้จากงานวิจัยและการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล
- ส่งเสริมการเข้ าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
การวัดและการ
ประเมินผล
- สนับสนุนการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ และนาความรู้
ที่ได้ มาปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
- มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย จัดสรรทุนสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจัย
- ส่งเสริมให้ คณาจารย์ทางานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ
- การศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
- สร้ างระบบและกลไกในการบริการวิชาการทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
แก่ชุมชนใน
ลักษณะบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
มีการดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดยการบริหาร
หลักสูตร จะเป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 และมีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนรู้ในทุกภาคการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ได้ รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอน โดยจะมีการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่าย
และรายได้ ของหลักสูตร มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ ให้ สอดคล้ องกับการวางแผน การจัดหา การ
ใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอนให้ มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสติ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
- ห้ องศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยเชิงคุณภาพ ห้ องเรียน ห้ องประชุม ไว้ บริการแก่นิสติ รวม 4 ห้ อง
- ตาราวิชาการด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม
ศึกษา รัฐศาสตร์ ในห้ องศึกษาค้ นคว้ างานวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งในรูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และในรูป
หนังสือจานวน 1,000 รายการ รวมทั้งสานักหอสมุดได้ มีการจัดหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ท่เี กี่ยวข้ อง
กับพัฒนศึกษาศาสตร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนิสติ จานวน 6 เครื่อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
- จัดให้ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและจากต่างประเทศ มาเป็ นอาจารย์พิเศษบรรยาย
เป็ นระยะ
- ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ฐานข้ อมูลทางวิชาการ และตารา
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนิสติ
- วางแผนและจัดทาข้ อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สารวจความต้ องการ และประเมินความพอเพียงของการใช้ ทรัพยากรการเรียนการสอน ทุก
ภาคการศึกษา เพื่อดาเนินการจัดให้ มีทรัพยากรการเรียนการสอนที่เพียงพอ และใช้ งานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผ้ ูเกี่ยวข้ อง เพื่อรับฟังข้ อคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถใน
รายวิชาที่จะแต่งตั้ง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิต้ังแต่ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตร
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั ิงาน
บุคลากรสายสนับสนุนควรได้ รับการฝึ กอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในด้ านวิชาการที่
เกี่ยวข้ อง อย่างน้ อยคนละ 1 ครั้ง/ปี
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิ ิต
มีการให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสติ โดยผ่านระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ รวมทั้งจัดระบบการประสานงานนัดหมาย และการให้ คาปรึกษาแก่นิสติ อย่าง
เป็ นระบบทั้งตามตารางเวลาหรือนัดหมาย
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
การอุทธรณ์ของนิสติ สามารถดาเนินการได้ กรณีท่นี ิสติ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทางด้ านวิชาการ
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรจะมีการสารวจความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต สารวจการ
มีงานทาของบัณฑิต และสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
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7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา(ถ้ ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่กี าหนดใน มคอ. 3 อย่างน้ อยร้ อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ ามี) ได้ รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ ามี)ได้ รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
- การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยการสอบ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการทารายงานของนิสติ เพื่อนาผลดังกล่าวไปใช้ ในการปรับการเรียนการสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
- การประเมินการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยนิสติ
รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมกันอภิปรายและเสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่ อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
- นิสติ ที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
- ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
นายจ้ างและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ท่ไี ด้ กาหนดไว้ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ประชุมเพื่อพิจารณาข้ อมูลจากรายงานผลการประเมินที่ได้ จากอาจารย์และนิสติ และนาเสนอผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รวมทั้งมีการวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานของ
หลักสูตรโดยคณาจารย์ประจาหลักสูตรและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อไป
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

สถานทีศ่ ึกษา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
บธ.ม.(การเงิน)
พณ.บ.(การตลาด)
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
บธ.บ.(บัญชี)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2545
2532
2528
2547

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พิ ศ มั ย รั ต นโรจน์ ส กุ ล . 2554. “สร้ างชี วิ ต ใหม่ ใ นเรื อ นจ า,” วารสารวิ ช าการมหาวิ ท ยาลัย
หอการค้าไทย. ปี ที่ 31 ฉบับที่ 1(มกราคม-มีนาคม 2554).
2. การนาเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
พิศมัย รัตนโรจน์สกุล.“กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสร้ างระบบอาหารท้ องถิ่นในสังคมสมัยใหม่”.
ผลงานวิ จั ย น าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการ : การวิ จั ย ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 2
“พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล” วันที่ 12 กันยายน 2556 ณ อาคารสาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
พิ ศมัย รั ตนโรจน์ สกุ ล . “กระบวนการสร้ า ง ผลิ ตซ้า และปรั บตัวของภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น : กรณีศึ กษา
การเปลี่ ยนแปลงของภูมิปั ญญาจากผลผลิ ตมะพร้ า ว จั งหวั ดสมุ ทรสงคราม”. ผลงานวิจั ย
นาเสนอในการประชุมวิชาการ : การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 “พลังการเรียนรู้ก้าว
สู่สากล” วันที่ 12 กันยายน 2555 ณ ห้ องประชุมสาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
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3. บทความวิชาการ
พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2553. “มโนทัศน์ว่าด้วย “ทุนทางสังคม” ของชุมชนไทย,” วารสารวิชาการ
ศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ. ปี ที่ 11, ฉบั บที่ 1(มกราคม-มิถุนายน
2553).
พิศมัย รัตนโรจน์สุกล. 2549. “ชีวิตประมง,” ใน ทุนชุมชน: รากแก้วของการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุ มชนและสัง คม. กรุ งเทพฯ: ศู น ย์ น วั ตกรรมการเรี ยนรู้ ต ลอดชี วิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
พิ ศ มั ย รั ตนโรจน์ สกุ ล . 2543. “องค์ค วามรู ใ้ นเรื่อ งเศรษฐกิ จ ชุม ชนท้อ งถิ่ นไทย,” ใน เอกสาร
ประกอบการประชุมประจาปี ว่าด้วยเรื่องชุมชน ครั้งที่ 1. วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2543.
โรงแรมเชอราตัน กรุงเทพฯ.
4. หนังสือ ตารา
พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2555. แนวคิดเชิงสังคมศาสตร์กบั การศึกษา และบทวิเคราะห์ว่าด้วยสังคม
และการศึกษาในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และ กิตติกร
สันคติประภา. 2555. การใช้วิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเพือ่ นาข้อกาหนดกรุงเทพฯ
ไปสู่การปฏิบตั ิ กรณีศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สานักในกิจการพระดาริพระเจ้ าหลาน
เธอพระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม.
นภาภรณ์ หะวานนท์ และพิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2549. เรียนรูก้ ระบวนการสร้างทุนทางสังคมของ
ชุมชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, สุรวุฒิ ปัดไธสง และพิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2549.
ความรูจ้ ากลุ่มน้ าลาพระเพลิง. กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
5.งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล , ศั กดิ์ชัย นิ รัญทวี และ กิตติกร สันคติประภา. 2557.
การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บตั ิ การในการสร้างการศึ กษาส าหรับ ผูต้ อ้ งขัง . รายงานการวิ จั ย ภายใต้
โครงการก าลั ง ใจ ในพระด าริ พ ระเจ้ า หลานเธอพระองค์ เ จ้ า พั ช รกิติ ย าภา สนั บ สนุ น โดย
กระทรวงยุติธรรม.
เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และคณะ. 2556. กระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนเพือ่
สร้างระบบอาหารท้องถิน่ ในสังคมสมัยใหม่ . ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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พิ ศ มัย รั ตนโรจน์ สกุ ล . 2555. กระบวนการสร้าง ผลิตซ้ า และปรับตัว ของภู มิปัญญาท้องถิ่น
(กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาจากผลผลิตมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม).
รายงานการวิ จั ย ภายใต้ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย งบประมาณเงิ น รายได้ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และ กิตติกร
สันคติป ระภา. 2554. การวิจัยเชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อสร้างกาลังใจสาหรับ
ผูต้ อ้ งขัง.รายงานการวิจัยภายใต้ โครงการกาลังใจ ในพระดาริพระเจ้ าหลานเธอพระองค์เจ้ า
พัชรกิติยาภา สนับสนุนโดยกระทรวงยุติธรรม.
พิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2553. สร้างชีวิตใหม่ในเรือนจา. รายงานการวิจัยภายใต้ โครงการกาลังใจ
ในพระดาริพระเจ้ าหลานเธอพระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา สนับสนุนโดยกระทรวงยุติธรรม.
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิศมัย โรจน์สกุล และ กิติกร
สันคติประภา. 2553. ชีวิตที่ถูกลืม: เรื่องเล่าของผูห้ ญิงในเรือนจา. รายงานการวิจัยภายใต้
โครงการก าลั ง ใจ ในพระด าริ พ ระเจ้ า หลานเธอพระองค์ เ จ้ า พั ช รกิติ ย าภา สนั บ สนุ น โดย
กระทรวงยุติธรรม.
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิศมัย โรจน์สกุล และ กิติกร
สันคติประภา. 2552. การประเมินผลการดาเนินงานมูลนิธิเพือ่ เด็กพิการ. รายงานการวิจัย
ภายใต้ การสนับสนุนของมูลนิธเิ พื่อเด็กพิการ.
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, สุรวุฒิ ปัดไธสง, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และคณะ.
2551. การประเมินแผนสร้างเสริมสุขภาวะในพื้ นที่และชุมชน. รายงานการวิจัยภายใต้ การ
สนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ.
นภาภรณ์ หะวานนท์, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และธีรวัลย์ วรรธโนทัย. 2548. การวิจัยการเสริมสร้าง
ทุนสังคมเพือ่ ชุมชนเข้มแข็ง. รายงานการวิจัยภายใต้ การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, สุรวุฒิ ปัดไธสง, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และคณะ.
2546. การวิจยั และประเมินกองทุนหมู่บา้ น. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, สุรวุฒิ ปัดไธสง และพิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2544.
การวิจัยพลวัตเศรษฐกิจชุ มชน 3 ลุ่มน้ าในประเทศไทย ศึ กษากรณีลุ่มน้ าลาพระเพลิง .
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นภาภรณ์ หะวานนท์ และพิศมัย รัตนโรจน์สกุล. 2542. สร้างชุมชนเข้มแข็งบนฐานการผลิตข้าว
เพือ่ การค้า : ศึกษากรณีความร่วมมือระหว่างชุมชนกับรัฐ . รายงานการวิจัยโครงการพัฒนา
ดัชนีความเข็มแข็งของชุมชน. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
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ภาระงานสอน
รหัสวิชา
MER833
MER633
FE 501
FE 502
SEM501
ED 500
ED 211
ED 312

รายวิชา
สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ชีวิตกับการศึกษา
พื้นฐานสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
การศึกษากับสังคม
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
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ระดับ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
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ชื่อ-นามสกุล

ดร.กิตติกร สันคติประภา

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สังกัด

โครงการปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั
การศึกษา
ปริญญาเอก กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
ปริญญาโท ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
M.Sc. (Development Studies)
ปริญญาตรี รบ. (การระหว่างประเทศ)

สถานทีศ่ ึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Bath, UK
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2550
2531
2530
2526

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กิตติกร สันคติประภา. 2549. “มองแต่ไม่เคยเห็น พูดแต่ไม่มีเสียง ได้ ยินแต่ไม่รับรู้ : ว่าด้ วยความรู้
เรื่ อ งการเอาเปรี ยบกะเทยทางเพศ”. วารสารสังคมลุ่ มน้ าโขง. ศู นย์วิ จั ยพหุ ลักษณ์ สังคม
ลุ่มนา้ โขง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ปี ที่ 2 ,ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม, 2549) :
หน้ า 37-72.
2. การนาเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
Sankatiprapa, Kittikorn. “Kathoey prostitute : Voices from the excluded”. Oral presentation in
XVIII ISA World Congress of Sociology, 12-19 July 2014, Yokohama, Japan.
Sankatiprapa, Kittikorn. “Cultural Myths and the Reduction of Human Potential in Development
: A Case of Thai Kathoey”paper presented at Gender Equity : Issues of Theory, Practice
and Policy in the Asia-Pacific Region held at Nainital, Uttarakhand (India) on 21-22
March, 2013.
กิตติกร สันคติประภา และ ไพโรจน์ วิไลนุ ช. “อินเทอร์เซ็กส์”. ผลงานวิจัยนาเสนอในการประชุม
วิชาการเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 - 16 กันยายน 2554 ณ ห้ องภาณุรังษี โรงแรมเดอะ
รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
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3. บทความวิชาการ
กิตติกร สันคติประภา และ ไพโรจน์ วิไลนุช. (อยู่ระหว่างจัดพิมพ์). “ประสบการณ์ชีวิตอินเทอร์เซ็กส์คนสองเพศในสังคมไทย”. ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย. บรรณาธิการโดย สุชาดา
ทวี สิทธิ์. ภายใต้ ก ารสนับสนุ นโดยมูลนิ ธิสร้ างความเข้ า ใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิ ง (สคส.) และ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กิตติกร สันคติประภา . (อยู่ระหว่างจัดพิมพ์ ). “กะเทยไทยในวัฒนธรรมที่รุนแรง”. ความหลากหลาย
ทางเพศในสังคมไทย. บรรณาธิการโดย สุชาดา ทวีสิทธิ์. ภายใต้ การสนับสนุ นโดยมูลนิธิสร้ าง
ความเข้ าใจเรื่องสุขภาพผู้ หญิง (สคส.) และสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
4. หนังสือ ตารา
Sankatiprapa, Kittikorn. Cultural Myths and the reduction of human potential in Development :
A case of Thai Kathoey. In Equating gender : explorations in Asia and pacific. (Book to
be published)
5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ที่ได้รบั
กิตติกร สันคติประภา และจิตติมา เจือไทย. วิจยั เชิงปฏิบตั ิการนาร่องเพือ่ การฟื้ นฟูตลาดน้ าดาเนิน
สะดวกผ่านการสร้างความรูใ้ นชุมชนด้านการท่องเทีย่ วเพือ่ คนทั้งมวล. โครงการวิจัยภายใต้
ทุนสนับสนุนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ ,สุรวุฒิ ปัดไธสง ,จิตติมา เจือไทย ,กิตติกร สันคติประภา และนงลักษณ์
จันทาภากุล. ความรูก้ ารศึกษาในชายแดน. โครงการวิจัยภายใต้ ทุนสนับสนุ นของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, พิศมัย รั ตนโรจน์สกุล, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ กิตติกร สันคติประภา. 2557.
การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บตั ิ การในการสร้างการศึ กษาส าหรับ ผูต้ อ้ งขัง . รายงานการวิ จั ย ภายใต้
โครงการก าลั ง ใจ ในพระด าริ พ ระเจ้ า หลานเธอพระองค์ เ จ้ า พั ช รกิติ ย าภา สนั บ สนุ น โดย
กระทรวงยุติธรรม.
กิตติกร สันคติประภา, 2555. ชีวิตและประสบการณ์ทางเพศความหมายในโลกของคู่ทอม-ดี้
รายงานการวิจัยภายใต้ โครงการพหุลักษณ์ทางเพศ. สนับสนุนการวิจัยโดยศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน)
นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. 2555. การใช้วิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเพือ่ นาข้อกาหนด
กรุงเทพฯ ไปสู่การปฏิ บตั ิ กรณีศึกษาในประเทศไทย. รายงานการวิจัยภายใต้ โครงการ
กาลังใจในพระดาริพระเจ้ าหลานเธอพระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา สนับสนุนโดยกระทรวงยุติธรรม
นภาภรณ์ หะวานนท์, กิตติกร สันคติประภา และ อุษณีย์ ธโนศววรย์. 2554. การสร้างความฉลาดรู ้
เรื่องเพศในสังคมบริโภค. รายงานการวิจัยภายใต้ การสนับสนุ นโดยมูลนิธิสร้ างความเข้ าใจ
เรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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กิตติกร สันคติประภา, 2553. มีชีวิตอยู่ได้ดว้ ยการรักและดูแลเด็กในคุก . รายงานการวิจัยภายใต้
โครงการกาลังใจในพระดาริพระเจ้ าหลานเธอพระองค์เจ้ าพัชรกิติยาภา สนับสนุนโดยกระทรวง
ยุติธรรม
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และ กิตติกร
สันคติประภา, 2553. ชีวิตที่ถูกลืม: เรื่องเล่าของผูห้ ญิงในเรือนจา. รายงานการวิจัยภายใต้
โครงการก าลั ง ใจในพระด าริ พ ระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า พั ช รกิติ ย าภา สนั บ สนุ น โดย
กระทรวงยุติธรรม
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, ธีรวัลย์ วรรธโนทัย, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และ กิตติกร
สันคติประภา, 2552. การประเมินผลการดาเนินงานมูลนิธิเพือ่ เด็กพิการ. รายงานการวิจัย
ภายใต้ การสนับสนุนของมูลนิธเิ พื่อเด็กพิการ
กิตติกร สันคติประภา, พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ อุษณีย์ ธโนศวรรย์ . 2551. การประเมินผลโครงการ
จัดตั้งสานักงานประสานงานป้องกันและปราบปรามทุจริตประจาจังหวัด (โครงการนาร่อง
ภาคกลาง) รายงานการวิจัยภายใต้ การสนับสนุ นของสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุล, สุรวุฒิ ปัดไธสง และ กิตติกร สันคติประภา, 2549.
การวิจัยและประเมินโครงการหนึง่ อาเภอหนึง่ โรงเรียนในฝั น รายงานการวิจัยภายใต้ การ
สนับสนุนของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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ภาระงานสอน

ระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาเอก

รายวิชา
มศว 202 บูรณาการ 2
มศว 303 บูรณาการ 3
ศษ 433 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
SWU 201 Integration I
SWU 202 Integration II
SWU 301 Integration III
SWU 302 Integration IV
LSS 312 Special Issues in Leisure, recreation lifestyles
TSS 301 Research Methodology
พฒ 511 ทฤษฎีทางสังคมกับความทันสมัย
พฒ 512 วิธวี ิทยาสาหรับการวิจัยทางด้ านสังคม
พฒ 613 ยุคหลังทันสมัยกับทฤษฎีสังคม
พฒ 623 การสร้ างความรู้ทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 733 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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ชื่อ-นามสกุล

ดร.ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สังกัด

โครงการปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

สถานทีศ่ ึกษา

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา)
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตร์บัณฑิต)
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2552
2546
2542

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์. 2556. “การจัดบริการดูแลทางเลือกในรูปแบบครอบครัวทดแทน สาหรับเด็ก
ต่างชาติท่ตี ้ องพลัดพรากจากครอบครัว”. วารสารศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี ที่
10 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2555 – มีนาคม 2556) : หน้ า 147-162
2. การนาเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
ธันยา รุ จิเสถียรทรั พย์ . “กระบวนการเสริ มสร้ างพลังกลุ่มผู้หญิงอัตลักษณ์ ”. หนังสือรวมบทความ
งานสัมมนาวิ ชาการเรื่ อง สังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ กับการเปลี่ ยนแปลงของสังคมไทย
(หน้ า 181-216) และการนาเสนอผลงานวิจัยเนื่องในงานฉลองครบรอบ 20 ปี ธรรมศาสตร์
ลาปาง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555.
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์. 2555. ผูห้ ญิงอัตลักษณ์ คุณค่าทางสังคมทีถ่ ูกลืม. หจก.ภาพพิมพ์ จากัด.
กรุงเทพฯ.

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ ,สุรวุฒิ ปัดไธสง ,จิตติมา เจือไทย ,กิตติกร สันคติประภา และนงลักษณ์
จันทาภากุล. ความรูก้ ารศึกษาในชายแดน. โครงการวิจัยภายใต้ ทุนสนับสนุ นของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
สุรวุฒิ ปัดไธสง ,ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ และนงลักษณ์ จันทาภากุล. โครงสร้างทางการเมืองใน
ชุมชนท้องถิน่ ไทย : ศึกษามิติโครงสร้างเชิงอุปถัมภ์. โครงการวิจัยภายใต้ ทุนสนับสนุนของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
อัญมณี บูรณกานนท์ ,ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ และวิไลลักษณ์ อยู่สาราญ. 2557. แนวทางการบริหาร
จัดการและระดมทุนกองทุน โดยการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม : กรณีศึกษา
กองทุนที่จัดตั้งขึ้ นตามข้อกาหนดของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์. การวิจัยภายใต้ การสนับสนุ น โดยสานักงานปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
อัญมณี บูรกานนท์,ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ,์ นวลใย วัฒนกูล,โสภา อ่อนโอภาส,ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์,
นันทภรณ์ เอี่ยมวนานนท์ชัย และวิไลลักษณ์ อยู่สาราญ. 2557. การขับเคลือ่ นกองทุนด้าน
การพัฒ นาสัง คมในประเทศไทย. การวิ จั ย ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น โดยส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.).
สุรวุฒิ ปัดไธสง ,ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ ,จิตติมา เจือไทย และนงลักษณ์ จันทาภากุล. 2556. การ
ประเมินโครงการบ้านนนทภู มิบา้ นแห่ งความสุ ข . รายงานวิจั ยภายใต้ การสนับสนุ น ของ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.).
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ และปิ่ นหทัย หนูนวล. 2556. รูปแบบการดูแลทางเลือกสาหรับเด็กต่างชาติที่
ต้องพลัดพรากจากครอบครัว. การวิจัยภายใต้ การสนับสนุน โดยองค์กรช่วยเหลือเด็กระหว่าง
ประเทศ สานักงานในประเทศไทย (Save The Children International Thailand Programme
Office).
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์. 2554. การถอดประสบการณ์การเสริมสร้างพลังผูห้ ญิงอัตลักษณ์. รายงาน
การวิจัยภายใต้ การสนับสนุนโดยโครงการสุขภาวะผู้หญิง มูลนิธผิ ้ ูหญิง และสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์. 2549. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัวคนพิการ. รายงานการวิจัยภายใต้
การสนับสนุนโดยแผนงานสร้ างเสริมสุขภาพ.
ปิ่ นหทัย หนูนวล และธันยา รุจิเสถียรทรัพย์. 2549. ระบบคุม้ ครองแรงงานเด็กต่างด้าว. รายงาน
การวิจัยภายใต้ การสนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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ภาระงานสอน

ระดับ
ปริญญาเอก

รายวิชา
พฒ 511 ทฤษฎีทางสังคมกับความทันสมัย
พฒ 631 ยุคสมัยของความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 732 การคิดและการแสดงออกเชิงวิพากษ์
พฒ 733 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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ชื่อ-นามสกุล

ดร.นงลักษณ์ จันทาภากุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สังกัด

โครงการปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

สถานทีศ่ ึกษา

กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พย.บ. (พยาบาล)
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2547
2534
2529

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
นงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา. 2556. “การศึกษาศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบ้ านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี” วารสารวิทยบริการ. สานักวิทยบริการ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. ปี ที่ 24 ,ฉบับที่ 2 (เมษายน –มิถุนายน
2556) : หน้ า 34-48
2. การนาเสนอผลการวิจยั conference /abstract /proceedings
Nonglux Chantapakul. 2010. “On the Mass Commodification of Female Body in Thai Society”.
Paper presented at Women’s Health Well-Being between Culture and the Law
International Conference at The Imperial Tara Hotel Sukhuvit 26 Bangkok , Thailand.
On 28-29 January 2010.
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ ตารา
นงลักษณ์ จันทาภากุล. 2552. “ออทิสติก”. คู่มือการศึกษาวิชาบูรณาการ. ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นงลักษณ์ จันทาภากุล. 2551. “อัตชีวประวัติ คืออะไรในความหมายของการวิจัย” คู่มือการศึกษา
วิชาบูรณาการ 2. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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5. งานวิจยั /ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ ,สุรวุฒิ ปัดไธสง ,จิตติมา เจือไทย ,กิตติกร สันคติประภา และนงลักษณ์
จันทาภากุล. ความรูก้ ารศึกษาในชายแดน. โครงการวิจัยภายใต้ ทุนสนับสนุ นของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
สุรวุฒิ ปัดไธสง ,ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ และนงลักษณ์ จันทาภากุล. โครงสร้างทางการเมืองใน
ชุมชนท้องถิน่ ไทย : ศึกษามิติโครงสร้างเชิงอุปถัมภ์. โครงการวิจัยภายใต้ ทุนสนับสนุนของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
นงลักษณ์ จันทาภากุล. การผนวกรวมทางวัฒนธรรมของเยาวชนหลากหลายชาติพนั ธุ ใ์ นสังคมไทย.
(อยู่ระหว่างดาเนินการ)
สุรวุฒิ ปัดไธสง ,ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ ,จิตติมา เจือไทย และนงลักษณ์ จันทาภากุล. 2556. การ
ประเมินโครงการบ้านนนทภู มิบา้ นแห่ งความสุข . รายงานวิจัยภายใต้ การสนับสนุ นของ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.).
นงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์รักษา. 2556. การศึกษาศักยภาพในการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจี น จังหวัดราชบุรี. รายงายวิจัยภายใต้ การสนับสนุนบางส่วน
จากสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี.
นงลักษณ์ จันทาภากุล. 2553. การทาให้ร่างกายของผูห้ ญิงเป็ นสินค้ามวลชนในสังคมไทย. รายงาน
การวิจัยภายใต้ การสนับสนุนของสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์ . มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาระงานสอน

ระดับ
ปริญญาเอก

รายวิชา
พฒ 511 ทฤษฎีทางสังคมกับความทันสมัย
พฒ 512 วิธวี ิทยาสาหรับการวิจัยทางด้ านสังคม
พฒ 613 ยุคหลังทันสมัยกับทฤษฎีสังคม
พฒ 631 ยุคสมัยของความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 732 การคิดและการแสดงออกเชิงวิพากษ์
พฒ 732 ปฏิบัติการภาคสนามทางพัฒนศึกษาศาสตร์
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ชื่อ-นามสกุล

ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาทีไ่ ด้รบั

สถานทีศ่ ึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(พัฒนาสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 2)

ปี ทีจ่ บ
การศึกษา
2554

2550
2544

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ศรั ณ ย์ พิ มพ์ ทอง. 2557. “ปั จ จั ยเชิ งสาเหตุ ท่ีมีอิทธิพ ลต่ อ การคงอยู่ ใ นองค์ ก ารของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ, 37(142) : 16-32.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง และดุจเดือน พันธุมนาวิน . 2555. “ปั จจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
ป้ องกั น โรคเอดส์ ใ นชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ์ กั บ ชาย : ตั ว แบบสมการโครงสร้ า ง”. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์, 18(2) : 90-107.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง. 2554. “กลุ่มเสี่ยงและปั จจัยปกป้ องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้ องกันโรคเอดส์ขณะ
มีเพศสัมพันธ์ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย”. วารสารพัฒนาสังคม, 13(2) : 88-111.
2. การนาเสนอผลงานวิจยั conference /abstract /proceedings
Pimthong Saran. 2014. “Causal Relation Model of Factors Influencing Retention of Thai
University Academic Staffs”. Oral Presentation at The 28th International Congress of
Applied Psychology, Paris, France on 8-13 July 2014.
Pimthong Saran. 2012. “Psycho-Social Factors Correlated with Safe Sex Behavior in Men
Who Have Sex with Men : A Structural Equation Model”. Poster Presentation at The
XIX International AIDS Conference, Washington DC, USA on 22-27 July 2012.
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3. บทความวิชาการ
ศรั ณ ย์ พิ มพ์ ทอง. 2557. “คุ ณลั กษณะที่เ ป็ นจุ ดแข็ง : แนวคิด การวัด และแนวทางการพั ฒนา”.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2) : 189-208.
ศรั ณย์ พิ มพ์ทอง. 2556. “การปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพด้ วยชุ ดเครื่ องมือทางอินเตอร์ เน็ต”.
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 21(2) : 40 – 54.
4. หนังสือ ตารา
5. งานวิจยั / ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ศรัณย์ พิมพ์ทอง. 2557. การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยทางจิ ตสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคอย่างพอเพียงของนักศึกษาในประเทศไทยและมาเลเซี ย . รายงานวิจัยภายใต้ ทุนวิจัย
เงินรายได้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศรั ณ ย์ พิ ม พ์ ท อง. 2555. ปั จ จั ย เชิ ง เหตุ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การคงอยู่ ใ นองค์ก ารของพนัก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ.รายงานวิจัยภายใต้ ทุนวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ภาระงานสอน
ระดับ

รายวิชา

ปริญญาโท

วป 502 การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
วป 682 การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน
วป 722 ผู้นา สมาชิก และการพัฒนาองค์การ
จป 631 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ปริญญาเอก

RB 711 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science III
จป 831 จิตวิทยาเพื่อการบริหารทุนมนุษย์
จป 832 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาองค์การ
จป 837 ภาวะผู้นาและประสิทธิผลของกลุ่ม
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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ภาคผนวก ค
สาเนาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่
/2554
เรือ่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
…………………………
เพื่อให้ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
รองศาสตราจารย์นภาภรณ์
รองศาสตราจารย์ณรงค์
อาจารย์มณีมัย
อาจารย์อุษณีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุ วุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญสิริ
อาจารย์พิศมัย
อาจารย์นงลักษณ์
อาจารย์กติ ติกร
อาจารย์ธนั ยา

หะวานนท์
พ่วงพิศ
ทองอยู่
ธโนศวรรย์
ปัดไธสง
จีระเดชากุล
รัตนโรจน์สกุล
จันทาภากุล
สันคติประภา
รุจิเสถียรทรัพย์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 เป็ นต้ นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร
1. อาจารย์ ดร. มณีมยั ทองอยู่
- อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. อาจารย์ ดร.อุษณีย ์ ธโนศวรรย์
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนักวิชาการ
ด้ านนโยบายการศึกษาของรัฐ
- ผู้อานวยการภารกิจนโยบายและระบบ ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ
หมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชีพที่
สามารถประกอบอาชีพได้
หลังสาเร็จการศึกษา ควร
เพิ่มนักวางแผน ผู้บริหาร
ระดับนโยบาย

หมวดที่ 2 ข้ อ 5.6
กระบวนการประเมินผล
ควรมีการปรับข้ อความให้ มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการปรับปรุง
ได้ มกี ารแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
1. อาจารย์ นักวิชาการในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิชาการที่
ต้ องการนักวิชาการระดับสูง
2. นักวิจัยด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์ท้งั ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. นักวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาสังคม เช่นนักวิชาการทาง
การศึกษา นักวิเคราะห์นโยบาย นักวางแผน ผู้บริหารระดับ
กาหนดนโยบาย
ได้ มกี ารแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
การประเมินความก้ าวหน้ าของการวิจัย โดยให้ นิสติ ได้ นาเสนอ
ความก้ าวหน้ าและเอกสารรายงานความก้ าวหน้ าต่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของงานวิจัย และการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยโดยผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557

เหตุผลในการ
ไม่ปรับปรุง
แก้ไข

-

-

87

ภาคผนวก จ
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557

88

รายงานการประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)
ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์เป็ น
หลักสูตรที่เน้ นความรู้จากสาขาวิชาการต่าง ๆ มารวมกันโดยยึดเอาประเด็นการพัฒนาเป็ นจุดหลัก
สาขาวิชาการดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่มาจากสาขาสังคมศาสตร์ อันเป็ นสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งค่อนข้ างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเท่านั้น หากแต่ความก้ าวหน้ าของสาขาวิชาก็มีส่วนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วย
หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกศาสตร์ได้ มีการจัดการเรียนการสอนมาระยะหนึ่ง เป็ นปัจจุบันการที่
กาหนดอุดมการณ์ทางการศึกษาจากผู้สอน และนิสิตร่วมกันผ่านการสร้ างให้ เป็ นนักพัฒนศึกษาศาสตร์
อันเป็ นนักวิชาการ นักปฏิบัติการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมได้ และพวกเขาเหล่านี้จาเป็ นต้ องการได้ รับ
การทบทวนและเป็ นผู้สามารถสะท้ อนกลับต่อหลักสูตรที่เรียนมาว่าวันเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้ ว การ
พิจารณาดูแลตนเองสะท้อนกลับ และต่อรองกับความเป็ นตัวตนของนักพัฒนศึกษาศาสตร์ จะเป็ น
อย่างไร
ความจาเป็ นของการปรับปรุงหลักสูตรอีกประการหนึ่ง คือ หลักสูตรที่ดาเนินการเปิ ดสอนนั้น
เป็ นไปตามกรอบกติกา กฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแบบเก่า ซึ่งหลักสูตรใช้ มา
หกปี แล้ ว แต่บัดนี้กฎเกณฑ์กติกาเป็ นแบบใหม่ ดังนั้นแล้ วด้ วยเงื่อนไขประการนี้จึงจาเป็ นต้ องปรับปรุง
หลักสูตรสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ให้ สอดคล้ องกับเหตุการณ์ และความก้ าวหน้ าของวิชาการและสังคม
ที่เปลี่ยนไป
เมื่อมีความจาเป็ นต้ องปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวข้ างต้ น จาเป็ นอย่างยิ่งที่หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินวิโรฒ ต้ องมีการประเมินหลักสูตร เพื่อให้ ทราบสถานภาพความเป็ นไปของการดารงอยู่ของ
ปัญหา อุปสรรคความสาเร็จ จุดเด่น จุดด้ อย เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
ศาสตร์ ในเนื้อหาของหลักสูตรจากการสะท้อนประสบการณ์ของผู้ผ่านการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้
ซึ่งจะทาให้ ได้ ข้อมูลสาหรับการนาไปสู่ข้อสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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ส่วนที่ 2
แนวคิดการประเมินหลักสูตร
ครอนบาค (Cronbach.1970) คือ ปรมาจารย์ด้านการประเมินหลักสูตรได้ ให้ ความหมายของ
การประเมินหลักสูตรไว้ ว่า
เป็ นการรวบรวมข้ อมูลและการให้ ข้อมูลนั้นมาเป็ นประโยชน์สาหรับการ
ตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน โปรแกรมการศึกษา การประเมินแนวนี้ส่วนใหญ่จะ
มีการตั้งเป้ าโดยผู้มีอานาจไว้ ล่วงหน้ า และกระบวนการดาเนินวิธกี ารจะเป็ นแบบการวิจัยประเมินผล
เชิงปริมาณ มุ่งเก็บรวบรวมเชิงตัวเลขที่ได้ มาประมวลผลโดยเทคนิคทางสถิติ และเป็ นกระบวนการ
ดาเนินการโดยนักวิจัยที่ถือว่ามีความเป็ นกลาง ไม่มีอคติส่วนตัว ผลการประเมินของหลักสูตรจึงเชื่อกัน
ว่าได้ รับความน่าเชื่อถือสูง การประเมินผลแนวนี้ได้ รับอิทธิผลจากกระบวนการประเมินโครงการพัฒนา
ต่างๆ ซึ่งมุ่งหวังเปรียบเทียบผลของการดาเนินการ(เชิงปริมาณกับเป้ าหมายของโครงการที่กาหนดไว้
ล่วงหน้ าแล้ ว) ดังนั้น การประเมินยังขาดส่วนที่เป็ นมิติของผู้รับผลกระทบจากโครงการในส่วนของผู้อยู่
ในประสบการณ์จริง อันมีท้งั ส่วนที่เป็ นความรู้สกึ ค่านิยม อารมณ์ ความพึงพอใจของผู้อยู่ใน
สถานการณ์น้ันๆ
ดังนั้นแล้ ว หากประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ โดยยึดผู้ท่ศี ึกษาและผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็ นสาคัญ กล่าวคือ
ในฐานะผู้มีส่วนได้ เสียหรือเป็ นผู้มีส่วนสาคัญของหลักสูตร เป็ นผู้กาหนดเป้ าหมายหรือความคาดหวัง
จากการเรียนการสอนเอง ผู้เรียนมีสทิ ธิท่จี ะกาหนดความต้ องการของตนเอง เป็ นผู้ร้ ูว่าอะไรและ
เพียงใดสาหรับตนเองที่มาศึกษาในหลักสูตรนี้
การพิจารณาหรือคานึงถึงของผู้คนเหล่านี้เกิดขึ้นใน
สถานการณ์จริง อันเป็ นสภาวะการดารงยู่อย่างเป็ นธรรมชาติ (Naturalistic) การดารงอยู่ของ
กระบวนการเรียนการสอนนี้เป็ นระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ผ้ ูคนรับรู้และเข้ าใจได้ น้ันหมายความว่า
สามารถตีความหมาย ให้ ความหมายต่อประสบการณ์ต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี อันเป็ นการเข้ าใจตามสภาพ
ธรรมชาติของกระบวนการทางสังคม ความเข้ าใจนี้เป็ นทั้งเข้ าใจตนเองและผู้อ่นื (สภาพแวดล้ อม)
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กบั หลักสูตร ซึ่งเอกสารที่เป็ นที่ร้ ูจักหรือได้ อ่านตั้งแต่ก่อนสมัครเข้ าเรียน
ได้ ทราบความเห็นจากการอ่าน การสนทนากับเพื่อนร่วมเรียนและกับครูบาอาจารย์ท่ที าการสอน ผล
ของการปฎิสัมพันธ์น้ ี ย่อมนาไปสู่การตัดสินใจหรือทาความเข้ าใจในปรากฏการณ์ของการเรียนการสอน
นี้ได้ อย่างแน่นอน จากความเชื่อทาให้ ผ้ ูประเมินหลักสูตรเห็นว่า กลุ่มผู้เรียนสามารถตั้งความคาดหวัง
และกาหนดความเห็นต่อหลักสูตรได้ อย่างมีความหมายและสะท้อนภาพความเป็ นตัวตนของหลักสูตร
พัฒนศึกษาศาสตร์ได้ เป็ นอย่างดี
วิธีดาเนินการ
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษาศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นี้ใช้ การประเมินตามแนวการศึกษา
สภาพธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) จากกลุ่มผู้ผ่านและกาลังอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่ผ่านมานับตั้งแต่เปิ ดหรือดาเนินการเรียนการสอนหลักสูตรเป็ นต้ นมา กลุ่มผู้เรียนและผ่าน
การเรียนนี้จานวน 22 คน มาประชุมร่วมกันเพื่อดาเนินการอภิปราย (Group Discussion) ภายใต้ การ
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ดาเนินการ (Moderate) หรือนาการอภิปรายตามประเด็นที่กาหนดไว้ เป็ นแนวทางเพื่อคุมประเด็นไม่ให้
แตกกระจาย และดิ่งสู่คาตอบหรือความที่สะท้ อนสภาพจริงตามสภาวการณ์ธรรมชาติของกระบวนการ
เรียนการสอนของหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ทุกรายวิชาที่ผ่านมา กระบวนการนี้ถูกหยิบยกประเด็น
สาคัญมาเป็ นหัวข้ อการอภิปราย ให้ ความเห็น อันเป็ นข้ อมูลที่ได้ รับการบันทึกโดยจดบันทึก (Take
Note) ของคาพูดทุกคน ซึ่งผู้บันทึกหลายคนแบ่งหน้ าที่กนั ทาอย่างเป็ นระบบว่าผู้ให้ บันทึกการพูดของ
ผู้อภิปรายผู้ใด
แนวทางการสัมภาษณ์ (Guide Line) ถูกออกแบบหรือกาหนดประเด็นคาถามตามเนื้อหาของ
หลักสูตรชุดของคาถามเป็ นคาถามที่แสดงความคาดหวัง ความเข้ าใจ ความรู้สกึ ความเห็น อันเป็ นการ
สะท้ อนกระบวนการปฎิสมั พันธ์จนเกิดภาพหรือความหมายที่ได้ ผ่านการคิด กลั่นกรองแล้ ว ดังนั้น
จึงเป็ นข้ อคาถามที่เป็ นทั้งจินตนาการและการสะท้ อนกลับภายในตัวนิสติ
(Reflection) อันเป็ น
กระบวนการเกิดขึ้นของความหมายที่มีผลทั้งจากสภาพแวดล้ อม (โครงสร้ าง) และตัวบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการโดยพิจารณาข้ อความจากการจดบันทึกของการอภิปรายกลุ่ม
โดยนามาให้ ความหมาย สร้ างแนวคิดแล้ วจัดประเภทโดยอาศัยหลักการเชื่อมโยงแนวคิดที่สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ให้ เกิดความเห็นขึ้นมาได้
ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์การประเมินผลหลักสูตร
ดังได้ กล่าวมาแล้ วว่าการประเมินผลหลักสูตรนี้ดาเนินการตามเนื้อหาของหลักสูตรอันเป็ น
เอกสารทางราชการของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. ปรัชญาของหลักสูตร
เนื้อหาใจความของหลักสูตรปรากฏว่าเป็ น
“การพัฒนาต้ องอยู่บนฐานคิดของจริยธรรม
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ สันติภาพและความยั่งยืน การพัฒนาที่เน้ นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
ทันสมัย ความเจริญก้ าวหน้ า การทาบ้ านเมืองให้ มีความเป็ นเมือง เป็ นการพัฒนาที่มุ่งการเพิ่มการ
ลงทุน การสร้ างรายได้ การส่งสินค้ าส่งออก การบริโภคแบบบริโภคนิยมอันส่งผลให้ เกิดปัญหาตามมา
มากมายไม่ว่าจะเป็ นปัญหายาเสพติด อาชญากรรม การใช้ แรงงานเด็ก ปัญหาสิ่งแวดล้ อม การกระจาย
รายได้ แบบไม่เสมอภาค รายได้ กระจุกตัวในกลุ่มนายทุนและเมืองชนบทยากจน ทรัพยากรถูกทาลาย
และใช้ ไปอย่างไม่ตระหนักต่อการสิ้นเปลือง
สร้ างความไม่ถูกต้ องเป็ นธรรมอันเป็ นการพัฒนาที่ไม่
คานึงถึงจริยธรรม
การพัฒนาแบบทันสมัยหรือสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าแบบตะวันตกเป็ นการพัฒนาแบบเส้ นตรง
เส้ นเดียว (Linear Progress) ไม่มองการพัฒนาแบบเส้ นขนานนั้นคือ ไม่มีทางเลือกให้ กบั การพัฒนา
อุดมการณ์พัฒนาที่ถูกกาหนดมาจากส่วนกลางไม่เปิ ดโอกาสให้ คนรอบนอก คนเล็กคนน้ อย อานาจจาก
ศูนย์กลางบังคับผู้คนนี้ คือกระบวนการจัดลาดับสูงต่าของผู้คน แบ่งประเภทคนให้ แตกต่างจากฐานคิด
ทางเศรษฐกิจ สังคม ให้ อกี ฝ่ ายหนึ่งสูงและอีกฝ่ ายหนึ่งต่า อันยังผลให้ เกิดความไม่เป็ นธรรม การไม่
เท่าเทียมซึ่งเป็ นทาลายศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
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การพัฒนาที่ตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ต้องยึดคนเป็ นสาคัญ สามารถกาหนดพัฒนา
ความต้ องการของตนอย่างสอดคล้ องกับศักยภาพและสถานภาพของตน มีทางเลือก มีสิทธิตัดสินใจ
มีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมอย่างเท่าเทียมที่แท้ จริง ไม่มีอคติทางเพศ ทางศาสนา และเชื้อชาติ
การพัฒนาภายใต้ กรอบแนวความคิดแบบตะวันตกเน้ นการพัฒนาความเป็ นอุตสาหกรรมการ
จาเริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเน้ นความเป็ นเมืองดังกล่าวข้ างต้ นนั้น อุดมการณ์พัฒนานี้ได้ รับการ
ตอบสนองโดยแผนการพัฒนา การจัดสรรงบประมาณ การส่งเสริมการสนับสนุนให้ ภาคเอกชนลงทุน
สร้ างระบบเศรษฐกิจเน้ นทุนนิยมอย่างเข้ มข้ น
ระบบการดาเนินการนี้
ได้ กล่าวแล้ วว่าเน้ น
กระบวนการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นเพราะมีโครงสร้ างอันเป็ นระบบความสัมพันธ์ท่กี ่อให้ เกิด
ความรุนแรงที่ลึกซึ้งและแยบยล ความรุนแรงนี้แม้ ไม่ปรากฏเป็ นรูปแบบทางกาลังอานาจทางกายภาพ
แต่ปรากฏผลในรูปแบบความยากจน ความไม่เท่าเทียมกัน การรังเกียจหรือมีอคติ การพัฒนาในยุค
ใหม่ด้วยการขจัดความรุนแรงเชิงโครงสร้ างดังกล่าว สลายพลังบังคับของโครงสร้ างในอันที่จะกาหนด
รูปแบบ อัตลักษณ์ตัวตนของการพัฒนาแบบตะวันตก โดยการเปิ ดพื้นที่ สลายเส้ น หรือสร้ างพลัง
อานาจให้ ผ้ ูคนทุกคนสร้ างตนขึ้นมาอย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ประเด็น ตาม
เนื้อหาของหัวข้ อย่อยวัตถุประสงค์หลักสูตรดังนี้
2.1 การเรียนการสอนโดยการอภิปรายถกเถียงในชั้นเรียนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนที่มี
การมอบหมายให้ อ่านทฤษฎีท่เี กี่ยวกับการพัฒนา การแก้ ปัญหาสังคมในระดับปริญญาเอกนี้ดาเนินการ
อย่างเข้ มข้ น และทฤษฎีท่สี อนนี้จะนาเอาทฤษฎีท่กี าหนดไว้ ในรายวิชา ซึ่งมีทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ท้งั
กลุ่มทฤษฎีสมัยใหม่ (Modern Theory) และหลังสมัยใหม่ (Postmodern Theory) การศึกษาสามารถ
สร้ างนักวิเคราะห์หรือมองปัญหาการพัฒนาอย่างลุ่มลึกและบูรณาการนั้น ผู้เรียนจะผ่านการเรียนตาม
หลักสูตรในหมวดหรือกลุ่มทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีท้งั ในยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ในหมวด
หรือตามวิชาสังคมศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับการพัฒนาและกลุ่มความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ ผู้ศึกษาจะ
มองเห็นการครอบงาหรือการกาหนด
หรือสร้ างความจริงโดยอุดมการณ์การพัฒนาแบบทันสมัย
(Modernization) อันเป็ นวาทกรรมที่สร้ างความจริงหรืออัตลักษณ์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
กลุ่มทฤษฎีหลังทันสมัยและพัฒนาศึกษาศาสตร์เปิ ดโปงหรือรื้อสร้ าง (Deconstruction) สรรพสิ่งที่ถูก
สร้ างโดยสังคมสมัยใหม่ว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร จากอานาจ ความรู้ ซึ่งมีเจตจานงอยู่เบื้องหลัง
นี้คือการสอนให้ ผ้ ูเรียนสามารถวิเคราะห์ร้ ูเท่าทันและคานึงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม
2.2 การเรียนการสอนเพื่อสร้ างบัณฑิตที่สามารถสร้ างองค์ความรู้แบบองค์รวม ภายใต้
บริบทสังคม โดยยึดคนและชุมชนเป็ นศูนย์กลางและคานึงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมนั้น เป็ น
การเรียนการสอนให้ ความรู้ทางวิชาการอย่างวิพากษ์ หรือมองทะลุกรอบอานาจความรู้ท่จี ะครอบงาได้
นั้นคือผู้เรียนเป็ นผู้ร้ ูวิธวี ิทยาการวิจัย แนวปฏิฐานนิยมที่ยึดถือว่าความจริงดารงอยู่อย่างประจักษ์ร้ ูโดย
อาศัยประสบการณ์และวัด (ในเชิงปริมาณ) ได้ อย่างชัดเจน การวัดผ่านเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่าง
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น่าเชื่อถือ
มีทฤษฎีเป็ นกรอบสาหรับการอ้ างอิง
ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะทดสอบจาก
กระบวนการวิจัย
ความรู้ตามแนวปฏิฐานนิยม อยู่ในรูปของทฤษฎี หรือตัวแบบอันสามารถนิรนัย เพื่อ
อธิบายสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้ ูกบั ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษานั้นแยก
จากกัน (นักวิชาการดารงตนเป็ นกลาง) ผู้ท่เี ป็ นบัณฑิตพัฒนศึกษาศาสตร์ได้ รับการสอนให้ มีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบวิธวี ิจัยแนวสานักปฏิฐานนิยมในระดับที่สามารถวิพากษ์และดาเนินการวิจัยแนวนี้ได้
วิธวี ิทยาการวิจัยแนวสร้ างสรรค์นิยม (Constructivist) ที่เชื่อว่าความจริงถูกสร้ างมา
จากสังคมหรือผู้อยู่ในปรากฏการณ์น้ัน ความรู้เกี่ยวกับความจริงเป็ นเรื่องของการตีความหรือการสร้ าง
ความหมาย
ความรู้กบั ผู้ร้ ูไม่สามารถแยกออกจากกันได้
การสร้ างความรู้ได้ มาจากข้ อมูลหรือ
ประสบการณ์
โดยการสร้ างแนวคิดแล้ วจัดความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเพื่อสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ได้
กระบวนการดังกล่าวคือกระบวนการสร้ างทฤษฎีจากข้ อมูลหรือทฤษฎีฐานราก
(Grounded Theory) แนวทางวิธวี ิวิทยาแบบนี้เป็ นลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งอาศัยเทคนิควิธกี ารสาหรับเข้ าถึงข้ อมูลเชิงลึก มีรายละเอียดของความรู้สกึ อารมณ์
ประสบการณ์ อันทาให้ เกิดความรู้สกึ หรือคานึงในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์และความหลากหลายของ
วัฒนธรรม
แนวทางการวิจัยหรือการแสวงหาความรู้แนวหลังโครงสร้ างนิยม ซึ่งเชื่อความจริงถูก
สร้ างมาเช่นกัน
โดยอานาจหรือเจตจานงที่อยู่เบื้องหลังของความจริงชุดนั้นผ่านผู้สร้ างหรือกาหนด
ความจริงให้ เกิดกับบุคคลที่เรียกว่า อัตบุคคล (Subject) ดังนั้น การหาความรู้แบบนี้จาเป็ นต้ อง
วิเคราะห์ให้ เห็นกระบวนการสร้ างความจริงนี้
เพื่อไม่ให้ บุคคลตกเป็ นเป้ าหมายหรือกลายเป็ นวัตถุ
ผู้ถูกกระทา
นักวิจัยต้ องยืนอยู่ข้างผู้ถูกกระทาหรือบุคคลชายขอบที่อานาจจากศูนย์กลางสร้ างความ
เหนือกว่าและทาให้ เห็นหนทางของการสร้ างพลังหรือศักดิ์ศรีของผู้เสียเปรียบ โดยการวิเคราะห์ให้ เห็น
ภาพหรือกระบวนการสร้ างความจริง อัตลักษณ์ตัวตนของคนชายขอบด้ วยอานาจความรู้ เจตจานงหรือ
อุดมการณ์ รวมทั้งระบบโครงสร้ างให้ เป็ นตัวตน อัตลักษณ์ ความจริงเช่นนั้น การถอดรหัสหรือรื้อสร้ าง
นี้เป็ นวิธวี ิทยาที่ผ้ ูวิจัยต้ องหรือวิเคราะห์จากระดับของญาณวิทยาและภววิทยา (Epistemology and
Ontology) เพื่อให้ เห็นการสลายอานาจ การสลายเส้ นแบ่ง การสลายมายาคติ การเปิ ดพื้นที่ หาก
นักวิจัยพัฒนาตนเอง จนมีความสามารถมองเห็นประเด็นการวิเคราะห์สงั คมดังกล่าวแล้ วนั้น คือผู้น้ัน
สามารถมองแบบองค์รวมอันเป็ นสภาวะเช่นนั้นเอง
2.3 นักพัฒนศึกษาศาสตร์เป็ นผู้ศึกษาเรียนรู้ความรู้ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์ ต้ องการ
ให้ มนุษย์มีศักดิ์ศรี สร้ างความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคในสังคม ชี้ชวนให้ เห็นความแยบยล ของ
กระบวนการครอบงาทางอานาจแบบใหม่ท่มี าในรูปของความรู้ ความปรารถนาดี ความเป็ นธรรมชาติ
หรือความปกติ
ซึ่งเป็ นการยากนักที่จะมองเห็นการครอบงาหรือการเป็ นผู้ได้ เปรียบในยุคสมัยของ
สังคมสร้ างความเจริญต่อการพัฒนา
การเป็ นนักพัฒนศึกษาศาสตร์ท้าทายให้ คนก้ าวพ้ นการเป็ น
นักพัฒนาในกระบวนทัศน์ของยุคทันสมัยที่เอาเปรียบ มีความเหนือกว่า หรือถือประโยชน์เหนือกว่า
เช่นนั้นคือการสร้ างปัญญาให้ ร้ ูเท่าทันอันเป็ นการศึกษาที่แท้ จริงที่ต้องพัฒนาหรือสร้ างให้ เกิดขึ้น และ
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หากนาทางผู้คนก้ าวข้ ามเขตแดนดังกล่าวได้ น้ันคือการเป็ นผู้เข้ าถึงความเป็ นธรรมและนามาซึ่งสันติสขุ
อันยั่งยืนมาสู่มนุษยชาติ
รายวิชา
1. จานวนหน่วยกิตของรายวิชาแต่ละรายวิชาที่กาหนด จานวนมากเกินไป สาหรับการเป็ น
รายวิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอนแบบบรรยาย คือกาหนดไว้ 4 หน่วยกิตนั้น หมายความว่าในหนึ่ง
สัปดาห์จะเรียนในชั้น 4 ชั่วโมงหากเรียนในวันเดียวก็ต่อเนื่องยาวนาน ทาให้ บรรยากาศการเรียนการ
สอนเกิดความเหนื่อยล้ า ความน่าสนใจของรายวิชาน้ อยลงไป และ 4 หน่วยกิต ยังหมายรวมไปถึงการ
ค้ นคว้ านอกห้ องอีก 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็ นไปได้ ยากเพราะต้ องมีเวลาศึกษารายวิชาอื่นๆ อีกด้ วยเช่นกัน
2. รายวิชาพื้นฐานในรหัสเลขที่นาหน้ า 5 ซึ่งเป็ นรายวิชาสาหรับผู้เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริญญาตรี
ที่มีพ้ ืนความรู้ไม่เพียงพอที่จะเรียนทฤษฎีความรู้ท่กี ้ าวหน้ าไปได้
ซึ่งผู้เข้ าเรียนด้ วยวุฒิปริญญาโท
หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่าควรลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวก็ทาได้ จากหลักการนี้เรา
พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ท่เี ข้ ามามีปัญหา แม้ จะเป็ นผู้ใช้ วุฒิปริญญาโทเข้ ามาเรียน ก็ไม่สามารถก้ าวข้ าม
ไปเรียนวิชาที่มีเนื้อหาก้ าวหน้ าหรือสูงไปกว่าวิชารหัสนาหน้ าด้ วยหมายเลข 5 ได้ ดีนัก ทั้งนี้ เพราะว่า
นิสติ สาเร็จการศึกษาจากสาขาต่างๆ หลากหลายพื้นความรู้ไม่เท่ากัน และไม่ไปในแนวทางเดียวกัน
ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการให้ ไปเรียนวิชาพื้นฐานเป็ นประโยชน์มาก และไม่เป็ นการเสียเวลาแต่อย่างใด
3. หมวดวิชาวิธวี ิทยาวิจัย เนื้อหาการเรียนการสอนครอบคลุมแนวทางการสอนหลักๆ ของ
โลก วิชาทางสังคมศาสตร์ในปัจจุบันอันได้ แก่ ปฎิฐานนิยม สร้ างสรรค์นิยม และหลังโครงสร้ างนิยม
การเรียนการสอนนอกจากศึกษาหลักการ แนวคิด วิธกี าร เทคนิคการวิจัยของแต่ละแนวทางอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งเข้ มข้ นแล้ ว ยังกาหนดให้ มีการเรียนการสอนปฏิบัติการวิจัยอันเป็ นการฝึ กให้ ทาวิจั ยใน
ภาคสนามจริง เป็ นการสร้ างประสบการณ์ของความเป็ นนักวิจัยที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของคณาจารย์
ซึ่งเป็ นรายวิชาที่เป็ นประโยชน์สาหรับการจะเป็ นนักวิจัยต่อไปในอนาคต แต่รายวิชาในหมวดวิชานี้มี
จานวนหน่วยกิตมากเกินไป คือ 3 หน่วยกิต ตามหลักการแล้ วต้ องมีปฎิบัติการ 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ถือ
ว่าเป็ นภาระหนักและใช้ เวลามากในการทางานแบบปฏิบัติการ หากกาหนดให้ เป็ นเช่นเดียวกับหลักสูตร
อื่นๆ เช่น จานวน 1 หน่วยกิต ก็เท่ากับว่ามีช่ัวโมงปฏิบัติงานประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งมี
ความสมเหตุสมผลมากกว่า
การวิจัยตามหลักการหรืออุดมการณ์ของหลักสูตรพัฒนศึกษาศาสตร์ ไม่มุ่งแต่การสร้ างทฤษฎี
แบบมุ่งให้ มีความเป็ นสากล หากแต่เชื่อว่าความรู้เป็ นเรื่องเฉพาะถิ่น ผูกติดกับวัฒนธรรมสังคม
ถ้ าเป็ นได้ กส็ ร้ างความรู้แบบฐานรากที่อาศัยข้ อมูลจากสังคม และยิ่งไปกว่านั้นนักพัฒนศึกษาศาสตร์ใน
ยุคปัจจุบันได้ ก้าวพ้ นยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือการทาให้ เป็ นตะวันตก ซึ่งมักมองว่าการศึกษาทา
ให้ เป็ นเครื่องมือของการพัฒนาไปแล้ ว ความรู้ยุคสมัยนี้ของพัฒนศึกษาศาสตร์ คือการถอดรหัสของ
มายาคติ/การเปิ ดพื้นที่ให้ คนเล็กคนน้ อย ผู้เสียเปรียบทางสังคมได้ มีท่ยี ืนตามปรารถนาอย่างสมศักดิ์ศรี
การสลายเส้ นเพื่อตนเองไม่ถูกกดทับ การรื้อถอนเพื่อการสร้ างตัวตนใหม่ การรู้เท่าทันและอย่างน้ อย
ก็เป็ นประกายที่จุดไฟให้ สว่างวาบทางปัญญาเกิดขึ้น
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4. การวางเนื้อหาของรายวิชาที่มีลักษณะการเรียนการสอน ที่เป็ นไปตามยุคสมัยของความรู้
อันมีกระบวนทัศน์แตกต่างกันมาเรียงเนื้อหา เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นทาให้
ผู้เรียนเกิดความเข้ าใจระดับญาณวิทยาและภววิทยา การสับเปลี่ยนกระบวนทัศน์แต่ละครั้ง ย่อมฝึ กฝน
ให้ ผ้ ูเรียนเห็นกระบวนการวิพากษ์ทางวิชาการซึ่งสามารถเรียนรู้จากตัวอย่างดังกล่าวได้
5. การเรียนรู้เพื่อให้ เห็นภาพหรือมองปัญหาแบบองค์รวม ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น
เกิดขึ้นได้ ในขั้นตอนของการทาปริญญานิพนธ์ โดยนิสติ ต้ องสามารถเสนอภาพองค์รวม ซึ่งต้ องอาศัย
วิธวี ิทยาของการวิจัยและทฤษฎีความรู้ท่ศี ึกษามา เช่น การมองภาพของความสวยงามที่ต้องเสริมสร้ าง
เพื่อการบริโภคทางเพศของสังคมชายเป็ นใหญ่น้ันเป็ นความรุนแรงแบบหนึ่ง
6. รายวิชาที่เป็ นทฤษฎีทางสังคมเกี่ยวข้ องกับการพัฒนานั้น
ได้ ออกแบบหรือกาหนด
รายละเอียดของเนื้อหาให้ เรียน
โดยสะท้ อนหลักคิดของความเป็ นพัฒนศึกษาศาสตร์ท่กี ้ าวพ้ น
กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ความก้ าวหน้ าทันสมัยแบบตะวันตกไปสู่การพัฒนา
ที่ยึดคนเป็ นหลักเพื่อสร้ างความมีศักดิ์ศรี สร้ างพลัง/ศักยภาพแห่งการดารงตนอย่างมีคุณธรรม เคารพ
ในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้ างสรรค์สงั คมให้ สนั ติสขุ นั้น ได้ ระบุเนื้อหาที่ประกอบกัน
สองส่วนเป็ นสาคัญ ส่วนแรกบรรยายถึงฐานคิดของความรู้ /ความเชื่อ หลักการ ทฤษฎีอนั เป็ นการพูด
ในระดับญาณวิทยาและภววิทยา ซึ่งสะท้อนวิธวี ิทยาและวิธกี ารแสวงหาความรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นการ
หยิบยกทฤษฎี แนวคิด ที่เป็ นประเด็นทางพัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการแก้ ไขปัญหาสังคมอันเป็ นสังคมที่
ถูกอานาจครอบงาสร้ างความเป็ นอื่นกดทับ เบียดขับ ทาให้ ไม่ต้องพูดหรือคิดถึง ทาให้ เป็ นปกติ
ธรรมดา ซึ่งทาให้ ความเป็ นชายขอบเป็ นเรื่องของธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
การเสนอหรือออกแบบรายวิชาอย่างนี้เป็ นหลักการที่ดี เพราะจะได้ ต่อเนื่องกันไปทั้งสองส่วน
แต่ในทางปฏิบัติเนื้อหาวิชาอัดแน่นด้ วยสองส่วนนั้นอาจทาให้ เนื้อหาแต่ส่วนขาดหายไป ควรที่จะมีการ
แยกหรือเพิ่มรายวิชาในส่วนนี้
แต่ยังคงดารงความต่อเนื่องของหลักการดังกล่าวเพราะแนวคิดหลัง
สมัยใหม่ไม่นิยมแยกวิธวี ิทยาออกจากเนื้อหาของทฤษฎี
ส่วนที่ 4
สรุปได้ ว่า โดยทั่วไปแล้ วแม้ ว่าหลักสูตรนี้ดาเนินการเรียนการสอนมาแล้ วระยะหนึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อความที่ได้ จากการอภิปรายของกลุ่มผู้ผ่านการเรียนและกาลังเรียนในหลักสูตรนี้
เห็นว่า
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ยังคงสามารถทาให้ ผ้ ูท่สี าเร็จการศึกษาเป็ นผู้ท่เี ป็ นนักวิชาการ
และปฏิบัติการพัฒนา/แก้ ไขปัญหาสังคมและสร้ างสรรค์องค์ความรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ
รายวิชานั้น มีจุดเด่นที่ควรรักษาไว้ คือวิธวี ิทยาการวิจัยซึ่งให้ ความรู้ท่หี ลากหลายครอบคลุมแนวทางการ
วิจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่หลัก ๆ ในโจทย์วิชาการนี้ได้ และที่สาคัญคือ การเรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาที่เป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับนักพัฒนศึกษาศาสตร์ยุคใหม่ (New Paradigm) ซึ่งวิพากษ์ทฤษฎีกลุ่ม
ทันสมัยและวิเคราะห์ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ในส่วนของการพัฒนาเพื่อรู้เท่าทัน
เรียนรู้ศึกษาความรู้
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การอภิปรายในครั้งนี้ยังเรียกร้ องให้ เพิ่มความเข้ มข้ นในส่วนของ
ทฤษฎีของหลังสมัยใหม่ให้ มากไปกว่านี้ พวกเขายินดีท่จี ะเรียนเพิ่มอย่างไร้ ความกังวล หรืออาจกล่าว
อย่างไม่มากเกินไปว่า หากได้ เรียนแล้ วจะเป็ นประโยชน์สาหรับการศึกษาวิจัยต่อไป
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12. สุธดิ า สองสีดา
13. สุชาดา บุบผา
14. อภัสรินทร์ ขณะรัตน์
15. ชาญชัย วสันตยานันท์
16. มานะ งามเนตร์
17. วัลลภ ประกอบนพเก้ า
18. วรฉัตร วริวรรณ
19. กัญญาวีร์ แก้ วนุ้ย
20. เบญจวรรณ บุญโทแสง
21. นนท์มนัส พิทยธีราพงศ์
22. อุดม วงษ์สงิ ห์

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557

และปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
พัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557)
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2557
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
1.
2.
3.
4.
5.

ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
รูปแบบของหลักสูตร
ปรับจานวนหน่วยกิต
ปรับรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรและคาอธิบายรายวิชา
เพิม่ รายวิชาเลือก
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

ปริญญานิพนธ์
1.หมวดวิชาพื้นฐาน
2.หมวดวิชาบังคับ
3.หมวดวิชาเลือก
หน่วยกิตรวม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
แบบ 2.1
แบบ 2.2
36
48
9
25
25
61

82

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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แบบ 2.1
36
21
6
63
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รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

1. การจัดทาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

1. การจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

2. รูปแบบของหลักสูตรระดับปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี
และปริญญาโท
แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นวิจัย
โดยมีการทาปริญญานิพนธ์อย่างเดียว
ไม่มกี ารเรียนรายวิชา
3. ปรับจานวนหน่วยกิต
- วิชาบรรยาย 4 หน่วยกิต

2. รูปแบบของหลักสูตรระดับปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาหรับผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก (แบบ 2.1) เน้ น
การเรียนการสอนและทาปริญญานิพนธ์

3. ปรับจานวนหน่วยกิต
- วิชาบรรยาย 3 หน่วยกิต

เหตุผล
- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
- ตามมติท่ปี ระชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 ก.พ.
2556 โดยเสนอแนะให้ นาหลักสูตร
พัฒนศึกษาศาสตร์ฉบับเดิม ที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงศึกษามาปรับปรุงใหม่
- ยกเลิกหลักสูตรปริญญาเอก แบบ
เน้ นการทาวิจัย ที่ไม่มกี ารเรียนการ
สอนรายวิชา
- ยกเลิกหลักสูตรปริญญาโทควบเอก

- ปรับจานวนหน่วยกิตเพื่อให้
สัมพันธ์กบั เวลาเรียนที่เหมาะสมใน
แต่ละสัปดาห์

4.ปรับรายวิชาโครงสร้างหลักสูตร
4.1 ยกเลิกรายวิชา
พฒ 511 ทฤษฎีทางสังคมกับความ
ทันสมัย
3(3-0)
แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมที่สร้ าง
ขึ้นมาในยุคทันสมัย ผลของความรู้ชุด
ต่าง ๆ ที่มี ต่อการจัดระเบียบสังคม
โครงสร้ างทางสังคม และวัฒนธรรมใน
ยุคทันสมัย และวิกฤตของสังคมทันสมัย
การวิพากษ์จุดแข็ง จุดอ่อน ของทฤษฎี
รวมทั้งการนาทฤษฎีไปใช้ เป็ นพื้นฐานใน
การสร้ างความรู้ท่เี หมาะสมกับสังคมไทย

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557

- รายวิชาดังกล่าวเป็ นวิชาพื้นฐาน
สาหรับหลักสูตรปริญญาโทควบเอก
เมื่อยกเลิกหลักสูตร จึงยกเลิก
รายวิชานี้
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เหตุผล

พฒ 714 การเมืองและจริยธรรมใน
นโยบายและการบริการสาธารณะ
4(4-0)
วิเคราะห์การเมืองและอานาจรัฐ
ซึ่งแสดงออกมาในการกาหนดนโยบาย
สาธารณะ และ การให้ บริการของรัฐใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางด้ าน การศึกษา
การสาธารณสุข การสาธารณูปโภค
การสื่อสาร ฯลฯ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐบาลกับภาคธุรกิจ การใช้ อานาจทาง
การเมืองเพื่อตอบโต้ การเคลื่อนไหว
เรียกร้ องความเป็ นธรรมในการกาหนด
นโยบายสาธารณะของชุมชนและ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ การวิเคราะห์
อานาจทางการเมืองในการกาหนด
นโยบายสาธารณะบนหลักการของ
จริยธรรมในความหมายกว้ าง ซึ่งหมาย
รวมถึง ความเสมอภาค สันติภาพ และ
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
4.2 ยกเลิกรายวิชา แต่นาเนื้ อหา
บางส่วนไปบู รณาการกับรายวิชาใหม่

-

- ปรับเนื้อหาไปเป็ นส่วนหนึ่งของ
รายวิชา พฒ 722 ทฤษฎีทางสังคม
ศาสตร์กบั การพัฒนาประเทศแล้ ว

พฒ 631 ยุคสมัยของความรู ้
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3(3-0)
อภิปรายถึงความสาคัญของ
แนวคิดในการใช้ ยุคสมัยของความรู้
(Episteme) แทนการใช้ ยุคสมัยทาง
ประวัตศิ าสตร์ เพื่อวิเคราะห์ยุคสมัยของ
ความรู้ทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์ เริ่ม
จากยุคสมัยของการสร้ างอุดมการณ์
กฎเกณฑ์ ความรู้ว่าด้ วย “การพัฒนา”
ในโลกตะวันตก ภายใต้ วิธคี ดิ ของความ
ทันสมัย แล้ วเผยแพร่ไปยังประเทศที่ถูก
เรียกว่า “ด้ อยพัฒนา” ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย การใช้ การศึกษาสมัยใหม่
และโครงการต่าง ๆ ของรัฐเป็ น
เครื่องมือสาคัญในการปรับเปลี่ยน
ประเทศไปสู่ภาวะของ “การพัฒนา”

พฒ 711 กระบวนทัศน์ของ
พัฒนศึกษาศาสตร์
3(3-0-6)
ความหมาย ลักษณะของกระบวน
ทัศน์ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
เริ่มจากวิธคี ดิ ภายใต้ ความทันสมัยซึ่ง
สัมพันธ์กบั การสร้ างการศึกษาสมัยใหม่
โครงการพัฒนา การนาประเทศไปสู่
ภาวะของ “การพัฒนา” ที่สร้ างผล
กระทบกับวิถชี ีวิต การเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาของชุมชนและสังคม การ
เคลื่อนตัวขององค์ความรู้ด้านพัฒน
ศึกษาศาสตร์ การเรียนรู้ปัญหาจากการ
พัฒนา การปรับเปลี่ยนรื้อถอน
อุดมการณ์ กฎเกณฑ์ ความรู้เดิม รวมถึง
การสร้ างขึ้นใหม่บนฐานคิดของการ
พึ่งพาตนเอง การตระหนักถึงศักดิ์ศรี

- รายวิชาเน้ นศึกษาการเคลื่อนตัวของ
กระบวนทัศน์และความรู้ทางพัฒน
ศึกษาศาสตร์ โดยนาเอาหลัก
การศึกษาทางสังคมศาสตร์ อันได้ แก่
รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยวิทยา
สังคมวิทยา และจิตวิทยาสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ
พัฒนา ซึ่งวิชาเหล่านี้จะสร้ างองค์
ความรู้ท่เี ป็ นฐานคิดสาคัญของพัฒน
ศึกษาศาสตร์ ดังนั้น วิชานี้จึงพูดถึง
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และ
ความรู้ทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์จาก
อดีตมาสู่ปัจจุบนั เนื่องจากการพัฒนา
ไม่ได้ เป็ นสิง่ ที่ตายตัว แต่มคี วามเป็ น
พลวัตรไปตามบริบทของสังคม
ความรู้ทางพัฒนศึกษาศาสตร์

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2557
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และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถชี ีวติ การ
เรียนรู้และภูมปิ ัญญาของชุมชนและ
สังคม การเคลื่อนตัวของยุคสมัยของ
พัฒนศึกษาศาสตร์ไปสู่ยุคสมัยของการ
เรียนรู้ปัญหาจากการพัฒนา เพื่อปรับ
เปลี่ยน รื้อถอน อุดมการณ์ กฎเกณฑ์
และความรู้เดิม รวมถึงการสร้ างขึ้นใหม่
บนฐานคิดของการพึ่งตนเอง การ
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็ นมนุษย์และความยั่งยืน
พฒ 732 การคิดและการแสดงออก
เชิงวิพากษ์ทางด้านพัฒนศึกษาศาสตร์
3(3-0)
พัฒนาทักษะการคิดและการ
แสดงออกเชิงวิพากษ์ในประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาในแง่มุมต่าง ๆ
ทั้งทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม และการศึกษา โดยทาความ
เข้ าใจกับวิธคี ดิ กระบวนทัศน์ ที่อยู่
เบื้องหลังความรู้ มโนคติ ทัศนะ และข้ อ
ถกเถียงในเรื่องที่ศึกษา รวมถึงการมอง
ปัญหาใดปัญหาหนึ่งจากมุมมองเชิง
ทฤษฎี แนวคิดที่แตกต่าง การไม่ยอม
จานนต่อกฎระเบียบ ความรู้วชิ าการโดย
ปราศจากการวิพากษ์ และความกล้ าที่จะ
แสดงทัศนะบนจุดยืนของตนเองอย่างมี
เหตุผลและด้ วยสานึกทางจริยธรรม
พฒ 612 หลุมพรางของสังคมศาสตร์
4(4-0)
วิเคราะห์ข้อจากัดและหลุมพราง
ของสังคมศาสตร์ท่สี ร้ างขึ้นบนฐานคิด
แบบวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการทา
ความเข้ าใจกับนัยสาคัญของความรู้ท่มี ี
ต่อมนุษย์ เป้ าหมายและกระบวนการที่
คนในยุคสมัยต่าง ๆ สร้ างความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ขึ้นมา นับจากยุคสมัยการ
สร้ างความรู้ท่สี มั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อม
มาจนถึงยุคสมัยการสร้ างความรู้ในรูป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

เหตุผล

ของความเป็ นมนุษย์ ความเท่าเทียม
และความยั่งยืน

จึงได้ มาจากการศึกษาและวิจัย รวมถึง
การสร้ างความรู้จากประสบการณ์
เพื่อสร้ างตัวตนของความเป็ นพัฒน
ศึกษาศาสตร์

พฒ 712 สัมมนาการคิดเชิงวิพากษ์
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3(1-4-4)
อภิปรายฐานคิดในการวิพากษ์
การพัฒนา โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ประเทศ ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม และการศึกษา การทาความ
เข้ าใจกระบวนทัศน์ท่อี ยู่เบื้องหลังความรู้
มโนทัศน์ ทัศนะ และข้ อถกเถียงในเรื่อง
ที่ศึกษา การไม่ยอมจานนต่อกฎระเบียบ
หรือความรู้วิชาการโดยปราศจากการ
วิพากษ์ และความกล้ าที่จะแสดงทัศนะ
บนจุดยืนของตนเองอย่างมีเหตุผลและ
ด้ วยสานึกทางจริยธรรม

- เน้ นการอภิปรายการคิดเชิงวิพากษ์
เพื่อให้ นิสติ สามารถวิพากษ์ประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
ประเทศ ทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา
โดยเน้ นประเด็นที่ลึกลงไปในวิธวี ิทยา
ของงานวิจัยด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
ระเบียบวิธวี ิจัยที่สอดคล้ องกับ
ประเด็นปัญหา เพื่อหาทิศทาง
แนวโน้ มของระเบียบวิทยาวิทยาที่
เหมาะสมกับงานวิจัยด้ านพัฒน
ศึกษาศาสตร์

พฒ 721 ปรัชญาทางสังคมศาสตร์กบั
การพัฒนาประเทศ
3(3-0-6)
ฐานคิด และเป้ าหมายของความ
เป็ นศาสตร์ หลักการสาคัญของศาสตร์
สัจนิยม ประจักษ์นิยม การเปลี่ยนแปลง
ของศาสตร์ การใช้ วิธกี ารทดลอง
การนิรนัย อุปนัย การลดทอน แยกส่วน
และองค์รวม ตามแนวคิดศาสตร์ใน
สังคมศาสตร์ และการประยุกต์หลักของ
ปรัชญาสังคมศาสตร์ เพื่อนาไปสูก่ าร
เสนอแนวทางการพัฒนาประเทศบน

- ที่ประชุมสภาวิชาการเสนอให้
หลักสูตรระดับปริญญาเอกควรมี
รายวิชาทางปรัชญา กาหนดวิชาให้
ศึกษาปรัชญาที่เน้ นความรู้
สังคมศาสตร์ให้ เป็ นแนวในการศึกษา
(the conduct of inquires)
ฐานความรู้จะศึกษาครอบคลุม
แนวทางการศึกษาสังคมศาสตร์ท้งั
พฤติกรรมนิยม ปฏิฐานนิยม
ปรากฏการณ์นิยม โครงสร้ างนิยม
รวมทั้งหลังโครงสร้ างนิยม หลังจาก
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ของศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในยุคแสง ฐานคิดของการพึ่งพาตนเอง และความ
สว่างทางปัญญาของยุโรป การสร้ าง
เป็ นธรรมในสังคม
ความรู้ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ การ
จัดระบบความรู้แบบส่วน โดยแบ่ง
ออกเป็ นสาขาวิชาต่าง ๆ การเกิดขึ้นของ
ความรู้ทางด้ านสังคมศาสตร์บนฐานคิด
ของวิธคี ดิ แบบวิทยาศาสตร์ ลักษณะ
สาคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์ และอานาจความรู้ในการ
สร้ างและหล่อหลอมความคิด ความเชื่อ
ของคนในยุคทันสมัย

เข้ าใจฐานคิดดังกล่าวแล้ ว จะมีการ
นามาวิพากษ์เชื่อมโยงกับฐานคิดการ
พัฒนาในสังคมไทย อันเป็ นกรอบการ
มองเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาทั้ง
เป็ นการมองแบบแยกส่วน องค์รวม
อันเป็ นกระบวนทัศน์ท่สี งั คมไทย
ปัจจุบนั ยึดเป็ นแนวทางอยู่ การทา
ความเข้ าใจปรัชญาสังคมศาสตร์น้ ี
ยังเป็ นฐานในการศึกษา ทฤษฎีทาง
สังคมอย่างถึงแก่นที่มา ฐานความเชื่อ
แนวปฏิบตั ิ และการทางานทาง
วิชาการโดยเฉพาะการทาการวิจยั
อันเป็ นงานวิชาการที่ยึดหลักการตาม
กระบวนทัศน์ใดๆ ซึ่งย่อมต้ องมีวิธี
วิทยาที่นักวิจัยเลือกใช้ อย่างเหมาะสม
ดังนั้น วิชานี้จึงเป็ นการวางรากฐาน
ให้ กบั วิชาการสัมมนาสังคมศาสตร์กบั
การพัฒนา และวิชาเกี่ยวกับวิธวี ทิ ยา
- พัฒนศึกษาศาสตร์เป็ นศาสตร์ท่ี
พฒ 613 ยุคหลังทันสมัยกับทฤษฎี
พฒ 722 ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กบั
สังคม
4(4-0)
การพัฒนาประเทศ
3(3-0-6) เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาโดยเน้ นการ
ทาความเข้ าใจ/ศึกษาการพัฒนาที่ยึด
การสับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก
แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
ยุคทันสมัยสู่ยุคหลังทันสมัย การวิพากษ์ มานุษยวิทยา สานักโครงสร้ างหน้ าที่นิยม ประเด็นปัญหา เป็ นจุดร่วมกันของ
และ การถอดรหัสทฤษฎีสงั คมที่สร้ างขึ้น โครงสร้ างนิยม และหลังโครงสร้ างนิยม การบูรณาการความรู้/ ทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ อันได้ แก่ รัฐศาสตร์
ในยุคทันสมัย โดยเฉพาะการรื้อถอน
แนวคิดการพัฒนาการเมือง ความ
อคติหรือการรังเกียจเดียดฉันท์ในเรื่อง ทันสมัยทางการเมือง บทบาทของรัฐใน เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา
และสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับประเด็นการ
เพศสภาวะ เชื้อชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจ การพัฒนา แนวคิดการเติบโตทาง
พัฒนา การบูรณาการความรู้ดงั กล่าว
วัฒนธรรมของคนส่วนน้ อย ความพิการ เศรษฐกิจ การพึ่งพา เศรษฐศาสตร์
เป็ นกระบวนการศึกษาให้ ผ้ เู รียนมี
ความเจ็บป่ วย ความชรา รวมทั้งศึกษา
ทางเลือก เศรษฐกิจพอเพียงแนวคิด
ความรู้อย่างลุ่มลึกและรอบด้ าน
ทฤษฎีสงั คมในยุคหลังทันสมัยที่ได้ เปิ ด จิตวิทยาสังคม และสังคมวิทยาที่
พื้นที่ให้ กบั การศึกษาประเด็นต่างๆ เช่น เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา เพื่อนาไปสู่การ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
ประยุกต์วเิ คราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์
รู้เท่าทันบริโภคนิยม การใช้ อานาจผ่าน ประเด็นที่สนใจ และเสนอแนวทางการ
ความรู้ เทคโนโลยีในการสร้ างตัวตน
พัฒนาประเทศที่เอื้อต่อการปกป้ องสิทธิ
การละเมิดสิทธิ การทาลายระบบนิเวศ มนุษยชน รวมถึงการเสริมสร้ างความ
เป็ นต้ น
เสมอภาค และความเป็ นธรรมในสังคม
ในมิตติ ่าง ๆ
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พฒ 623 การสร้างความรูท้ างด้าน
พัฒนศึกษาศาสตร์
4(3-2)
การเชื่อมโยงเป้ าหมายในการสร้ าง
ความรู้ทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์กบั
คาถามการวิจัย การเข้ าถึงกระบวนทัศน์
ของการวิจัยที่มอี ยู่หลากหลาย เพื่อให้
สามารถเลือกวิธวี ิทยาการวิจัยมาใช้ อย่าง
เหมาะสม เช่น การสร้ างทฤษฎีฐานราก
การตีความ การวิเคราะห์วาทกรรม วิธี
การทางวงศาวิทยา การศึกษาอัตชีวประ
วัติ การวิจัยเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
การฝึ กปฏิบตั กิ ารวิจัยทั้งกระบวนการ
4.3 ปรับคาอธิบายรายวิชา

พฒ 812 การวิจยั เชิงคุณภาพทางด้าน
พัฒนศึกษาศาสตร์
3(2-2-5)
การเชื่อมโยงเป้ าหมายในการสร้ าง
องค์ความรู้ทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
การเลือกใช้ วิธวี ิทยา การสร้ างทฤษฎี
ฐานราก การตีความ การวิเคราะห์
วาทกรรม การศึกษาเรื่องเล่า การศึกษา
อัตชีวประวัติ และการวิจัยเชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วม ประเด็นทางสังคมและ
ปรากฎการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ

- ปรับเนื้อหารายวิชาเพื่อให้ มคี วาม
หลากหลายของวิธวี ิทยา
(Methodology) ในการเข้ าถึง
ความรู้ทางด้ านพัฒนศึกษาศาสตร์
และสามารถเชื่อมโยงวิธกี ารวิจัย
(Method) ที่เหมาะสมกับประเด็น
ปัญหาของการวิจัยทางด้ านพัฒน
ศึกษาศาสตร์ได้

พฒ 521 วิธีวิทยาสาหรับการวิจยั
ทางด้านสังคม
3(2-2)
ฐานคิดของการวิจัยแบบต่าง ๆ ที่
ใช้ กนั อยู่ท่วั ไปในการศึกษาประเด็น
ปัญหาทางด้ านสังคม จริยธรรมในการ
วิจัย ข้ อจากัดของการวิจัยในการทาความ
เข้ าใจปรากฏการณ์ทางสังคม วิธวี ิทยาใน
การวิจัย การทบทวนและวิเคราะห์องค์
ความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ในเชิงทฤษฎี
กับคาถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย
การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการนาเสนอผลการวิจัย

พฒ 731 วิธีวิทยาสาหรับการวิจยั
ทางด้านสังคม
3(2-2-5)
วิธวี ิทยาในการวิจัยเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ และผสานวิธี การวิเคราะห์
องค์ความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ในเชิง
ทฤษฎีมานุษยวิทยา จิตวิทยา
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา
และศึกษาศาสตร์ การออกแบบการวิจัย
การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการนาเสนอผลการวิจัย

- เป็ นรายวิชาที่เพิ่มความสามารถของ
ผู้เรียนให้ มคี วามรู้ ความเข้ าใจในการ
วิจัย ศึกษาหลักการทั้งแนวทาง
เชิงปริมาณที่ยึดฐานคิดปฏิฐานนิยม
ซึ่งมีแนวทฤษฎีทางสังคมศาสตร์อนั
สามารถนิรนัย เพื่อสร้ างองค์ความรู้
ที่พิสจู น์ความจริงในบริบทของ
สังคมไทยได้ อย่างเป็ นระบบ หรือเป็ น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพที่ยึดวิธวี ิทยา
หลากหลายแนวทาง รายวิชานี้
ออกแบบเพื่อให้ การเรียนการสอน
รวมทั้งการทาปริญญานิพนธ์ของนิสติ
มีคุณภาพ เข้ าใจกระบวนการวิจยั
อย่างลึกซึ้ง เชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัย
อย่างสัมพันธ์กนั เพื่อสะท้ อนว่า
ผลการวิจัยนั้น มีท่มี าจากการทางาน
วิชาการที่มรี ากฐานทางความรู้และ
ทักษะ ซึ่งต้ องการฝึ กฝนร่าเรียนอย่าง
ถูกต้ องตามหลักวิชาการและ
มาตรฐาน
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พฒ 733 ปฏิบตั ิการภาคสนาม
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3(0-6)
การฝึ กปฏิบตั กิ ารภาคสนามใน
กระบวนวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย
กาหนดประเด็นงานวิจัยที่สอดคล้ องกับ
ประเด็นปัญหาและการพัฒนาสังคม
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถนา
ความรู้และเครื่องมือทางการวิจัยที่ได้
ศึกษาไปสู่ปฏิบตั กิ ารภาคสนาม ตั้งแต่
การจัดทาเค้ าโครง
การวิจัย การ
เลือกพื้นที่วิจัย การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการนา เสนอผล
การวิจัย
พฒ 522 สถิติสาหรับการวิจยั ทางด้าน
สังคมศาสตร์
3(2-2)
ความสาคัญของสถิตใิ นการวิจัย
ทางด้ านสังคมศาสตร์ เทคนิคต่าง ๆ
ทางสถิตใิ นการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การ
สร้ างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล
ตรรกะและการให้ เหตุผลทางสถิติ และ
ข้ อจากัดของการใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์
ข้ อมูลทางด้ านสังคม การฝึ กใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล และการนาเสนอรายงาน
4.4 เพิม่ หมวดวิชาเลือก

พฒ 811 ปฏิบตั ิการภาคสนาม
ทางพัฒนศึกษาศาสตร์
3(1-6-2)
ฝึ กปฏิบตั กิ ารภาคสนามใน
กระบวนการวิจัยทางด้ านพัฒน
ศึกษาศาสตร์ การกาหนดประเด็น
งานวิจัยที่สอดคล้ องกับประเด็นปัญหา
และการพัฒนาสังคม การจัดทาเค้ า
โครงการการวิจัย การเลือกพื้นที่วิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์/
ตีความข้ อมูล การสร้ างแก่นของเรื่อง
และการนาเสนอผลการวิจัย

- ปรับหน่วยกิตให้ มคี วามชัดเจน ใน
เรื่องหน่วยกิตการบรรยาย และ
หน่วยกิตการปฏิบตั ิ และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชาให้ กระชับขึ้น

พฒ 732 สถิติสาหรับการวิจยั ทางด้าน
สังคมศาสตร์
3(2-2-5)
วิธกี ารรวบรวมข้ อมูลและระเบียบ
วิธที างสถิตสิ าหรับงานวิจัยทางด้ าน
สังคมศาสตร์ ทั้งที่มตี วั แปรเดียวและ
หลายตัวแปร ประเภทของข้ อมูล การ
ตรวจสอบความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ เหตุผลทาง
สถิติ ข้ อจากัดทางสถิติ การใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล

- ปรับเนื้อหารายวิชาโดยเรียงลาดับ
หลักกระบวนการทางสถิตอิ นั เป็ นหลัก
วิธกี ารที่ประยุกต์ใช้ กบั สังคมศาสตร์
วิธกี ารเครื่องมือทางสถิตซิ ่งึ เป็ นการ
วิเคราะห์ การแปลความหมาย การสุ่ม
ตัวอย่าง ตลอดจนโปรแกรมสาเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูล

-

พฒ 813 สัมมนาวิธีวิทยาวิจยั ด้าน
พัฒนศึกษาศาสตร์
3(1-4-4)
อภิปราย วิเคราะห์ประเด็นทางวิธี
วิทยาของงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
ที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนศึกษาศาสตร์
ประเด็นปัญหาปัจจุบนั เกี่ยวกับการ

- เพิ่มหมวดวิชาเลือกมากขึ้น และ
แบ่งตามหมวดวิชา ได้ แก่ หมวดพัฒน
ศึกษาศาสตร์ และหมวดสังคมศาสตร์
เพื่อให้ นิสติ ได้ เลือกเรียนในรายวิชาที่
สนใจอย่างก้ าวหน้ าและลุ่มลึกมากขึ้น

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณ
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- เน้ นการอภิปราย วิเคราะห์วิธวี ทิ ยา
ของงานวิจัยทางด้ านพัฒน
ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
เพื่อให้ นิสติ สามารถเชื่อมโยงฐานคิด
ประเด็นสาคัญ และแนวโน้ มของ
งานวิจัยได้ อย่างเหมาะสม
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พัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
การศึกษา และสังคม และแนวโน้ มของ
ปัญหาทางพัฒนศึกษาศาสตร์
พฒ 821 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3(3-0-6)
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์
มหภาค เน้ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษากับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การวางแผนกาลังคนกับการ
ลงทุนด้ านการศึกษา การจัดการศึกษา
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของท้ องถิ่น และ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
บทบาทสถาบันการศึกษากับ
ตลาดแรงงาน
พฒ 822 การศึกษาเพือ่ ความเป็ น
พลเมือง
3(3-0-6)
หลักการ แนวคิด บทบาท
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การ
สร้ างพลังความเป็ นพลเมืองผู้ร้ คู ดิ
คุณธรรมของความเป็ นพลเมือง
หลักการพื้นฐานของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและการปกครอง
โดยกฎหมาย หลักการของความเป็ น
พลเมือง การมีสว่ นร่วมทางการเมือง
การเมืองภาคประชาชน และการไร้ ความ
รุนแรง
พฒ 823 สัมมนาการศึกษาเพือ่ การ
พัฒนาระหว่างวัฒนธรรม
3(1-4-4)
อภิปรายกลวลวิธใี นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาการศึกษา
ระหว่างวัฒนธรรม การทาความเข้ าใจ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา
ศาสนา เพศภาวะ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์
สีผวิ และอื่นๆ อันเป็ นผลจากกระแส
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เหตุผล

- เป็ นรายวิชาที่มองความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษากับเศรษฐกิจ เพื่อ
เข้ าใจการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
มิตทิ างเศรษฐกิจนั้น การศึกษามี
บทบาทสาคัญอย่างไร โดยการมอง
ดังกล่าวต้ องเข้ าใจทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์อนั เป็ นฐานการใช้
การศึกษาในฐานะกระบวนการเข้ าใจ
การพัฒนาซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างมั่นคง

- เพิ่มรายวิชาเลือกให้ ผ้ สู นใจการ
พัฒนาการศึกษาที่สมั พันธ์กบั
การเมือง โดยเฉพาะประเด็นทาง
การศึกษาในส่วนของการเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีความ
สาคัญสาหรับสังคมประชาธิปไตย
ปัจจุบนั ซึ่งประชาชนมีบทบาททาง
การเมืองมากขึ้น ปัญหาสังคมมีความ
ซับซ้ อนมากขึ้นจาเป็ นต้ องมีประชาชน
ที่ฉลาดรู้เข้ าใจ และมีสานึกทาง
การเมืองสูง มีคุณธรรมสาหรับการ
เป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ในพหุสงั คม (plural society)
- เป็ นรายวิชาที่เน้ นการศึกษาประเด็น
การพัฒนา ซึ่งเป็ นแนวคิดที่สามารถ
ประยุกต์ บูรณาการ องค์ความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ มาวิเคราะห์ปัญหาใน
พื้นที่ต่างๆ ท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัฒน์
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โลกาภิวัฒน์ ความร่วมมือ ความขัดแย้ ง
และการต่อรองของอัตลักษณ์ท่แี ตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาการศึกษา เพื่อนาไปสู่การ
ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์
ประเด็นที่สนใจ และเสนอแนวทางการ
พัฒนาประเทศที่เอื้อต่อการสร้ างความ
เข้ าใจร่วมกันระหว่างวัฒนธรรม และการ
เปิ ดใจยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
มนุษย์
พฒ 824 สัมมนาวิจยั ทางสังคมกับ
การศึกษาด้านเพศภาวะ 3(1-4-4)
อภิปรายปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับเพศภาวะ เพศวิถี ประเด็น
เรื่องเพศ และการพัฒนาสังคม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงทฤษฏี เน้ น
ทฤษฎีแนวสตรีนิยม และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้ องกับเพศภาวะ การวิเคราะห์
วิพากษ์ประเด็นปัญหา และการเลือกใช้
วิธวี ิทยาและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ข้ อมูล กับโครงการวิจัยหรือปริญญา
นิพนธ์อย่างเหมาะสม
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- ประเด็นเรื่องเพศ เป็ นประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับหลายเรื่อง (crosscutting issue) ในการศึกษาสาขา
ความรู้ต่างๆ และมีแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้ องให้ ศึกษามากมาย รวมทั้งมี
วิธวี ิทยาเฉพาะในการศึกษา จึงจาเป็ น
แยกเป็ นวิชาเพื่อเปิ ดโอกาสให้ มกี าร
ได้ ศึกษาอย่างครอบคลุมและลุ่มลึก
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