
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต       
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

 
1. ช่ือหลักสูตร     ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 
                         ภาษาอังกฤษ Doctor  of  Philosophy  in Development   Strategy 
 
2. ช่ือปริญญา 

2.1 ช่ือเต็ม ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 
ภาษาอังกฤษ Doctor  of  Philosophy in Development   Strategy 

2.2 ช่ือเต็ม ภาษาไทย ปร.ด.(ยุทธศาสตรการพัฒนา) 
ภาษาอังกฤษ Ph.D.(Development   Strategy) 

  
3..  ระยะเวลาการศึกษา 

ใชเวลาการศึกษาตามหลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  และไมเกิน  5  ป  ท้ังน้ีใหเปนไปตาม
ระเบียบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวาดวยระเบียบการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาข้ันปริญญาเอก 

 
4.  คาใชจาย 

4.1 จัดการเรียน  9  ภาคการศึกษา  เหมาจายภาคการศึกษาละ 50,000 บาท รวมตลอดหลักสูตร  
450,000  บาท 

4.2 คาใชจายในการสอบ 
4.2.1 สอบวัดคุณสมบัติ 4,000 บาท 
4.2.2 สอบวิทยานิพนธ  10,000  บาท 

 
5.   โครงสรางของหลักสูตร หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    60  หนวยกิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา  น้ีไดออกแบบรายวิชาให
มีความยืดหยุนภายในแตละรายวิชากลาวคือ  ผูเรียนทุกคนจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเดียวกันเพ่ือ
ไปสูการสําเร็จการศึกษา  แตสามารถกระทํากิจกรรมการศึกษาคนควาท่ีตางกัน  เชน  เลือกกลุม     
เปาหมายประชากรตางกัน  เลือกประเด็นปญหาตางกันหรือ  เลือกทฤษฎีตางกัน  ตลอดจนอาจใชวิธี
ศึกษาคนควาท่ีแตกตางกัน  ท้ังน้ีเปนไปตามความเหมาะสมและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 



หลักสูตรจึงไดจัดรายวิชาบังคับและวิชาเลือกสําหรับหมวดวิชา เฉพาะดานอัน
ประกอบดวยรายวิชายุทธศาสตรการพัฒนาและการวิจัย เพราะผูเรียนสามารถเลือกประเด็นท่ีจะ
ศึกษาไดภายในแตละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  แตหลักสูตรใหความสําคัญกับการจัดหมวดวิชา  
เพ่ือสนองตอบวัตถุประสงคแตละหมวดที่กําหนดไวเปนเปาหมายของหลักสูตร 

การจัดหมวดวิชา  และการจัดรายวิชาภายในแตละหมวดไดคํานึงวาผูเรียนจําเปนตองมี
ความรูความสามารถข้ันจําเปนพ้ืนฐานสําหรับจะเปนนักยุทธศาสตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สวน
ความรูความสามารถขั้นสูงกวานั้นยอมเปนสิ่งที่ดีที่ผูเรียนจะเลือกแสวงหาเปนการเฉพาะราย   
ดังน้ันภายในแตละหมวดวิชา  ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาอื่น ๆ   ท่ีเปดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือท่ีรวมโครงการโดยไมตองเสียคาหนวยกิตเพ่ิม  ท้ังน้ีเพ่ือสนอง 
ความตองการของผูเรียน  และเพ่ือเติมเต็มความรูความสามารถที่จําเปนตามคําแนะนําของอาจารยท่ี
ปรึกษา   แตการลงทะเบียนในวิชาลักษณะน้ีจะไมนับหนวยกิตไปสูการสําเร็จการศึกษา 

การจัดแบงสรรเนื้อหาสาระภายในแตละหมวดออกเปนรายวิชาซึ่งปรากฏเปนรายวิชา
ยอย ๆ ท่ีมีจํานวนหนวยกิตเพียง  3  หนวยกิตตอรายวิชาน้ัน  เปนยุทธศาสตรอยางหน่ึงในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารจัดการ   กลาวคือ   สามารถ
ออกแบบช้ินงานการศึกษาคนควาท่ีชัดเจนและมีเอกภาพภายในแตละรายวิชา  ท้ังการจัดทํา 
ชุดการศึกษาคนควา  และการจัดผูรูผูชํานาญการเขาสรางชุดการศึกษาคนควาและเขาดําเนินการ
สอนก็จัดไดสะดวกย่ิง  จึงไดกําหนดหมวดวิชาดังตอไปน้ี 

1.  หมวดวิชาเฉพาะดาน          24  หนวยกิต 
 วิชาบังคับ            12  หนวยกิต 
 วิชาเลือก            12  หนวยกิต 
2.  หมวดวิชาเสริมทักษะ       ไมนับหนวยกิต 
 ใชในการศึกษาคนควา  สําหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีไมมีคุณสมบัติตามหลักสูตร 
 กําหนดโดยไมนับหนวยกิต  (9 หนวยกิต) 
3.  หมวดวิทยานิพนธ            36  หนวยกิต 
       รวม             60  หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 



6.   รายวิชาตามหลักสูตร 
  6.1   หมวดวิชาเฉพาะดาน            24  หนวยกิต 
  (1)  วิชาบังคับ       12 หนวยกิต 
          ยุทธศาสตรการพัฒนา (ยพอ.)  Development  Strategy  (DSD) 
          ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี  
2531101 (ยพอ.1)    รูปแบบความคิดหลากหลายในยุทธศาสตรการพัฒนา  3(3-0)      
2531103 (ยพอ. 3)   ยุทธศาสตรการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  3(3-0) 

    การวิจัย    (วจอ.)  Research (RED)  ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปน้ี 

2542101 (วจอ. 1)    ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง                                3(3-0) 
2542102 (วจอ. 2)    เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา    3(3-0) 

(2) วิชาเลือก       12  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  4  รายวิชา  ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี                

2553101 (พทอ. 1)  ทฤษฎีระบบและการประยุกตใชในการพัฒนา   3(3-0) 
2553102 (พทอ. 2)  ทฤษฎีวิทยาศาสตรกายภาพและการประยุกตใชในการพัฒนา         3(3-0) 
2553103 (พทอ. 3)  ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือประยุกต  3(3-0) 

    ใชในการพัฒนา 
2531102 (ยพอ. 2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาในสากลและภูมิปญญาไทย  3(3-0) 
2531104 (ยพอ. 4)  สัมมนาขอมูลปญหาทองถ่ินเพ่ือการพัฒนา   3(3-0) 
2531105 (ยพอ. 5)  สัมมนาการพัฒนางานโดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม  3(3-0) 
2542103 (วจอ. 3)  สัมมนาผลงานวิจัยและประเมินโครงการวิจัยและพัฒนา  3(3-0) 
2142104 (วจอ. 4)  สัมมนาการวิจัยยุทธศาสตรการพัฒนาในรูปแบบตางๆ  3(3-0) 
2553104 (พทอ. 4) วิวัฒนาการและแนวโนมของทฤษฎีในโลกมนุษย   3(3-0) 
      ดานศาสนธรรมและวิทยาการแผนใหม 
 6.2   หมวดวิชาเสริมทักษะ                 ไมนับหนวยกิต 
                         ใชในการศึกษาคนควา (ทศอ.) Skill  for  Learning  Task (SLD) 
             สําหรับนักศึกษาท่ีไมมีคุณสมบัติตามหลักสูตรกําหนดโดยไมนับหนวยกิต 
             (9 หนวยกิต) ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี 
2564101  (ทศอ. 1)  ความคลองแคลวในภาษาอังกฤษเชิงวิทยาการ   3(3-0) 
2564102  (ทศอ. 2)  การคิดและเขียนเชิงวิทยาการ     3(3-0) 
 
 
 
 



 6.3   หมวดวิทยานิพนธ  (วนอ.)  Dissertation (DSD)   36 หนวยกิต 
             ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี 
2575101  (วนอ. 1)  วิทยานิพนธ 1.  การสรางหัวขอและเคาโครง    6  หนวยกิต 
       วิทยานิพนธฉบับยอ 
2575102  (วนอ. 2)  วิทยานิพนธ 2.  การสรางเคาโครงวิทยานิพนธฉบับเต็มรูปแบบ     10  หนวยกิต 
2575103  (วนอ. 3)  วิทยานิพนธ 3.  การปฏิบัติงานสนาม    10  หนวยกิต 
2575104  (วนอ. 4)  วิทยานิพนธ 4.  การเสนอเลมวิทยานิพนธ   10  หนวยกิต 
 


