
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

1.  ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 
   ภาษาอังกฤษ   Master of Arts Program in Development Strategy 
 
2.  ช่ือปริญญา 
     2.1  ชื่อเต็ม  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตรการพัฒนา) 
   ภาษาอังกฤษ Master of Arts (Development Strategy) 
     2.2  ชื่อยอ  ภาษาไทย  ศศ.ม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา) 
   ภาษาอังกฤษ M.A. (Development Strategy) 
 
3.  ระยะเวลาในการศึกษา 
     ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ปการศึกษา และไมเกิน 5 ปการศึกษา 
 
4.  คาธรรมเนียมการศึกษา 
       ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท จํานวน 4 ภาคการศึกษา หลังจากลงทะเบียนรายวิชาครบ ตามหลักสูตร            
หากยังไมเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ  ตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภาคการศึกษาละ       
6,000  บาท 
 
5.  จํานวนหนวยกิตรวมและโครงสรางหลักสูตร 
 5.1 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
 5.2 โครงสรางของหลักสูตร แบงออกเปน 4 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 หมวดวิชาบังคับ     15 หนวยกิต 
หมวดท่ี 2 หมวดวิชาเลือก     12 หนวยกิต 
หมวดท่ี 3 หมวดการทําวิทยานิพนธ    12 หนวยกิต 
หมวดท่ี 4 หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา) 

 
 
6. รายวิชาตามหลักสูตร 
 
หมวดท่ี 1 หมวดวิชาบังคับ 15 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                       น(ท-ป-ศ) 
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2537201 การพัฒนาและการสรางยุทธศาสตรการพัฒนา   3(3-0-6) 
    Developing and Constructing Development  Strategy    

2537202 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนา    3(3-0-6) 
    Concepts and Theories Related to Development   

2537311 การวางแผนและบริหารจัดการยุทธศาสตร    3(2-2-5) 
  Planning and Managing Development Strategy    
2537801 การวิจัยยุทธศาสตรการพัฒนา     3(2-2-5) 
  Development Strategy Research 
2537802 สถิติเพ่ือการวิจัยสําหรับยุทธศาสตรการพัฒนา   3(2-2-5) 

Statistics for Research for Development Strategy 
 

หมวดท่ี 2 หมวดวิชาเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาได 4 รายวิชา จํานวน 12 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                       น(ท-ป-ศ) 
2537203 การวิเคราะหกรณีการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  3(3-0-6) 

Analysis of Cases of Development and Development Strategy 
2537205 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา     3(3-0-6) 

Development Strategy in Education  
2537206 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการปกครอง    3(3-0-6) 

Development Strategy in Politics and Public Administration 
2537207 ยุทธศาสตรการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 

Development Strategy Based on the Philosophy of Sufficiency Economy  
2537212  ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน    3(3-0-6) 

Strategy for Sustainable Development 
2537215 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร     3(3-0-6) 
  Development Strategy in Agricultural  
 
รหัสวิชา                                ชื่อวิชา                                                      น(ท-ป-ศ) 
2537217 ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการธุรกิจ    3(3-0-6) 

Development  Strategy in Business Management     
2537218  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน    3(3-0-6) 
 Development Strategy in Primary  Health Care 
2537304 การบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง       3(3-0-6) 

Administration and Management for Change 
2537306 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาบุคคลและสังคม     3(3-0-6) 

Psychology for Personal and Society Development 
2537401 การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ      3(3-0-6) 



 
งานประสานการจดับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีhttp://grad.pbru.ac.th 

  
 

3 

Information Technology Management System   
2537405 การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการสรางยุทธศาสตร 3(3-0-6) 
  Applying Appropriate Technology for Strategy Creation 
2537407 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนา    3(3-0-6) 

Geographic Information System for Development 
 

หมวดท่ี 3  หมวดการทําวิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
            

รหัสวิชา                                ชื่อวิชา                                                      น(ท-ป-ศ) 
2537901 วิทยานิพนธ 1         3 หนวยกิต 
  Thesis 1    
2537902 วิทยานิพนธ 2         3 หนวยกิต 
  Thesis 2   
2537903 วิทยานิพนธ 3       6 หนวยกิต 
  Thesis 3 

 

หมวดท่ี 4 หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา)  
นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร และ

คุณธรรมสําหรับนักบริหารการพัฒนา ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชากําหนด
โดยเรียนรายวิชาตอไปนี้ แบบไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา 
1555101  ภาษาอังกฤษสําหรบับัณฑิตศึกษา     3(2-2-5) 
  English  for Graduate Students 
4125101  คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา     3(2-2-5) 
  Computer  for Graduate Students 
2537211 คุณธรรมสําหรับนักบรหิารการพัฒนา    3(3-0-6) 

Ethics for Development Administrator  
 

7. แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
2537201  การพัฒนาและการสราง
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

3(3-0-6) 2537311  การวางแผนและบริหาร
จัดการยุทธศาสตร 

3(2-2-5) 

2537202  แนวคิดและทฤษฎ ี        
ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา 

3(3-0-6) 2537802  สถิติเพ่ือการวิจัยของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

3(2-2-5) 

2537801  การวิจัยยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

3(2-2-5) 2537901  วิทยานิพนธ 1 3(0-0-3) 

1555101  ภาษาอังกฤษสําหรับ 3(2-2-5) ...............วิชาเลือก 3(3-0-6) 
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บัณฑิตศึกษา 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
...............วิชาเลือก 3(3-0-6) 2537903  วิทยานิพนธ 3 6(0-0-6) 

...............วิชาเลือก 3(3-0-6) 2537211 คุณธรรมสําหรับนักบริหาร
การพัฒนา 

3* (3-0-6) 

...............วิชาเลือก 3(3-0-6) 4125101 คอมพิวเตอรสําหรับ
บัณฑิตศึกษา 

3* (2-2-5) 

2537902  วิทยานิพนธ 2 3(0-0-3)   
* ไมนับหนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. คําอธิบายรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
 

2537201 การพัฒนาและการสรางยุทธศาสตรการพัฒนา    3(3-0-6) 
    Developing and Constructing Development Strategy   

วิชานี้ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนท่ีหนึ่ง เปนการสํารวจทําความเขาใจความหมายของ  
การพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาจากกรอบความคิดท้ังหลายท่ีมีอยูแลวในปจจุบันแลวสรางกรอบ
ความคิดของตนเองท่ีชัดเจน สวนท่ีสอง เปนการทําความเขาใจทฤษฎีระบบและประยุกตใชเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดเกิดข้ึนแลว และเพ่ือทํานายหรือควบคุมเสริมสราง
การพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาสําหรับอนาคต สวนท่ีสาม เปนการฝกหัดสรางยุทธศาสตรการ
พัฒนาโดยอาศัยทฤษฎีระบบและทฤษฎีอ่ืนๆ 
  

2537202 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนา     3(3-0-6) 
    Concepts and Theories Related to Development  

ทําความเขาใจแนวคิดและทฤษฎีตางๆท้ังทางวิทยาศาสตรธรรมชาติและทาง
สังคมศาสตรรวมถึงพฤติกรรมศาสตรท่ีเห็นวาเก่ียวของกับการพัฒนา และพยายามแสวงหาขอสรุปดวยวา
สามารถนํามาอธิบายปรากฏการณการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดเกิดข้ึนแลวอยางไรบางหรือ
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สามารถนํามาใชทํานายหรือควบคุมสรางเสริมการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยางไรกับท้ังฝกหัด
สรางแนวคิดหรือทฤษฎีใหไดดวยตนเอง 
 

2537311 การวางแผนและบริหารจัดการยุทธศาสตร              3(2-2-5) 
  Planning and Managing Development Strategy  

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนและฝกปฏิบัติในข้ันตอนตางๆของการทํางานเปนโครงการอัน
ไดแก การวิเคราะหสภาพปญหาการคิดกอกําเนิดโครงการการกําหนดเปาหมายโครงการการกําหนด
วิธีการของโครงการการกําหนดแผนงานการลงมือดําเนินการตามแผนงานการตรวจติดตามการประเมินผล
และการมองแนวทางอนาคตของโครงการโดยมุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะนําไปปฏิบัติงาน
ไดจริงในการทํางานเปนโครงการสําหรับโครงการระดับตางๆเทาท่ีจะครอบคลุมไดคือระดับบุคคล
ครอบครัวองคกรหรือคณะบุคคลชุมชนจังหวัดประเทศและภูมิภาคของโลกและสาหรับโครงการดานตางๆ
เทาท่ีจะครอบคลุมไดคือดานเศรษฐกิจดานการอาชีพดานสุขภาพดานศิลปวัฒนธรรมดานสภาพแวดลอม
ดานการเมืองดานการปกครองดานความม่ันคงและดานความสัมพันธระหวางประเทศ  
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ)
    

2537801 การวิจัยยุทธศาสตรการพัฒนา      3(2-2-5) 
  Development Strategies Research 

การสรางความเขาใจพ้ืนฐานท่ีถูกตองและชัดเจนเก่ียวกับธรรมชาติของงานคนควาวิจัย
และเทคนิควิธีสรางงานวิจัย ทําความเขาใจวาใชในการคนควา ปญหาชนิดใดใชกับประชากรและกลุม
ตัวอยางลักษณะใด เก็บรวบรวมโดยวิธีใด จากแหลงใด ทําการวิเคราะหหรือสังเคราะหขอมูลโดยวิธีใดและ
กระทําอยางไร  ใชสถิติอะไร  ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบตางๆ ของการวิจัยดานยุทธศาสตรการ
พัฒนา  

 
2537802 สถิติเพ่ือการวิจัยสําหรับยุทธศาสตรการพัฒนา     3(2-2-5) 

Statistics for Research for Development Strategy 
สถิติอันจําเปนตอการวิจัยทางยุทธศาสตรการพัฒนา สอดคลองกับปญหาการวิจัย ไดแก 

การแจกแจงคาเฉลี่ย การวัดแนวโนมสวนกลาง การแจกแจงโคงปกติ สหสัมพันธเชิงเสน การถดถอยและ การ
ทํานาย นัยสําคัญของคาเฉลี่ยและสถิติอ่ืน ๆ นัยสําคัญของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยและสถิติอ่ืน ๆ 
การทดสอบสมมุติฐานการทดลอง การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบความเท่ียง (reliability) และ
ความตรง (validity) ของผลการทดสอบ สหสัมพันธบางสวนและเชิงพหุตัวแปร สถิตินอนพาราเมทริก 
 

2. หมวดท่ี 2 หมวดวิชาเลือก 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
 

2537203 การวิเคราะหกรณีการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา   3(3-0-6) 
Analysis of Cases of Development and Development Strategy 
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ฝกวิเคราะหโครงการพัฒนาระดับตางๆตั้งแตระดับบุคคลครอบครัวองคกรหรือคณะบุคคล
ชุมชนจังหวัดประเทศและภูมิภาคของโลกท้ังโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจดานสุขภาพดานการศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมดานความม่ันคงดานการปกครองดานสิ่งแวดลอมและดานอ่ืนๆถามีโดยเลือกท้ังโครงการท่ี
ประสบความสําเร็จมากและโครงการท่ีมีความสําเร็จนอยท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดทักษะในการมองเห็นการ
กอกําเนิดของแตละโครงการวาเกิดข้ึนโดยความคิดและความพยายามของใครดวยเหตุผลอะไรหรือเพ่ือ
สนองความตองการอะไรมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาหรือไม อยางไร และโครงการนั้นประสบ
ความสําเร็จมากหรือนอยเพราะเหตุปจจัยอะไร  
 
 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ)  
 

2537205 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา      3(3-0-6) 
Development Strategy in Education  
วิเคราะหการจัดระบบและปญหาการจัดการศึกษาในปจจุบัน การจัดการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนากําลังคนและทรัพยากรมนุษย การลงทุนทางการศึกษาและผลลัพธสงกลับ ยุทธศาสตรและการ
วางแผนกลยุทธในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ  แนวทางการการแกปญหาการจัดการศึกษาใน
ปจจุบัน การนํานวัตกรรมมาใชในการจัดการศึกษา    
 
2537206 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการปกครอง     3(3-0-6) 
 Development Strategy in Politics and Public Administration 

หลักและทฤษฎีในการพัฒนาการเมืองและการปกครอง ศึกษาวิเคราะหปญหาทาง
การเมืองและการปกครองในปจจุบันและแนวทางแกไข การพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สังคมประกิตทางการเมืองและการปกครอง  โดยมีการศึกษารายกรณีทางดานการเมือง
และการปกครองและจัดทํารายงาน   
 
2537207 ยุทธศาสตรการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 

Development Strategy Based on the  Philosophy of Sufficiency Economy  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

โครงการการพัฒนาตางๆตามพระราชดําริ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการสรางยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

2537212  ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน     3(3-0-6) 
Strategy for Sustainable Development 
ใหเขาใจถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวิทยา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับ
ยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบกับการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาอยางยั่งยืน และปจจัยท่ีมีผลตอ
การพัฒนา  
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รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ)  
 

2537215 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร      3(3-0-6) 
  Development Strategy in Agricultural 

เขาใจปจจัยตางท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลตอปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และการผลิตทางการเกษตร และสามารถประยุกตใชทฤษฏีตางๆมาบูรณาการเพ่ือพัฒนาการ
เกษตรอยางยั่งยืน  
 
2537217 ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการธุรกิจ     3(3-0-6) 

Development  Strategy in Business Management     
ความหมายและความจําเปนในการจัดการทางธุรกิจ ปจจัยและบริบทของยุทธศาสตร

ของ การจัดการ  การออกแบบชวงเวลา (timeline) ของการจัดการ ข้ันตอนในการกําหนดยุทธศาสตรการ
ออกแบบ การจัดการ การบงชี้โอกาส การสรางองคความรูเก่ียวกับการตลาด ศึกษาและประเมินความ
ตองการของลูกคา การออกแบบการสงเสริม การขาย การวางแผนการเติบโตระยะยาว การติดตามและ
ประเมินผลการออกแบบ การจัดการ การศึกษารายกรณี แบบการจัดการขององคการตาง ๆ 
 
2537218  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน     3(3-0-6) 
 Strategy for Primary  Health Care Development 

บริบทของการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน การศึกษาและวิเคราะห
ปญหาสุขภาพและอนามัยชุมชน การวางแผนและการปฏิบัติการตามแผนโปรแกรมสุขภาพและอนามัยชุมชน            
การประเมินและติดตามโปรแกรมสุขภาพและอนามัยชุมชน  ทําการศึกษากรณีปญหาสุขภาพและอนามัย
ของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 
 
2537304 การบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง        3(3-0-6) 

Administration and Management for Change 
ความหมายและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในองคการและสังคม ความสําคัญของ        

การจัดการความเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีและหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง มิติของการเปลี่ยนแปลง     
การจัดการ การเปลี่ยนแปลงเชิงปจเจกบุคคล องคการและสังคม การวางแผนเชิงกลยุทธในการเปลี่ยนแปลง 
การประเมินผลการดําเนินการ และการจัดการความรูการตัดสินใจภายใตภาวะไมแนนอน 

 
 

 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ)  
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2537306 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาบุคคลและสังคม      3(3-0-6) 
Psychology for Personal and Society Development 
ธรรมชาติของวิชาจิตวิทยาและความสําคัญ พัฒนาการของบุคคล และการอบรมเลี้ยงดู        

การเรียนรูและการถายทอดการเรียนรู บุคลิกภาพ ความเปนผูนํา การพัฒนาเจตคติและคานิยม มนุษย
สัมพันธ  การรวมกลุม การแกปญหาความขัดแยงในชุมชน สุขภาพจิต  โดยเนนสาระของการเรียนรูในการ
พัฒนาตนและสังคม ทําการศึกษารายกรณีปญหาทางดานจิตวิทยาในสังคม 
 
2537401 การจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       3(3-0-6) 

Information Technology Management System   
แนวคิด ความสําคัญ และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอองคการและสังคม 

ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศ องคการ และการจัดการ ประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟทแวร ฐานขอมูลและคลังขอมูล เครือขาย
คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล อินเทอรเน็ตและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ปญญาประดิษฐ ผูเชี่ยวชาญ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ      
 
2537405 การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการสรางยุทธศาสตร  3(3-0-6) 
  Applying Appropriate Technology for Strategy Creation 

ความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในแตละยุคสมัย 
ศึกษาและวิเคราะหปจจัยการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา  ศึกษาวิธีการและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆท่ีจําเปนสําหรับการวางแผนในการสรางยุทธศาสตรการพัฒนา เชน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร  เทคโนโลยีการสํารวจพ้ืนท่ี เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล เทคโนโลยีชนบทหรือภูมิปญญา
ตางๆ เปนตน  
 
2537407 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนา     3(3-0-6) 

Geographic Information System for Development 
การสํารวจขอมูลทางภูมิศาสตรของชุมชน ทองถ่ิน ในสวนของขอมูลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาการใชท่ีดินดานตาง ๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เชน เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การสงเสริมการทองเท่ียว โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือการวางแผนและพัฒนาสําหรับงานเฉพาะดาน ไดแก การวางผังชุมชน การกําหนดเขตการ
ปกครอง การจําแนกสมรรถภาพทางพ้ืนท่ี การประยุกตใชและการปฏิบัติภาคสนาม เพ่ือใชประโยชนใน
การเฝาระวัง ปองกันแกไข อนุรักษและฟนฟู เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

3. หมวดท่ี 3 หมวดการทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
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รหัสวิชา                  ชื่อวิชา                                                                    น(ท-ป-ศ)  
 

2537901 วิทยานิพนธ 1         3 หนวยกิต 
  Thesis 1    

การจัดทําเอกสารเคาโครงขอทําวิทยานิพนธมหาบัณฑิต และเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร เพ่ือขออนุมัติหลังจากนั้น จัดทําเครื่องมือเก็บขอมูลใหมีความครอบคลุมครบถวนทุกตัว
แปรหรือทุกประเด็นซ่ึงจะศึกษา ตามท่ีไดระบุไวแลวในโครงการขอทําวิทยานิพนธ และทําการตรวจสอบ 
ปรับปรุงเครื่องมือใหมีคุณภาพใชงานไดดีเหมาะกับลักษณะของแหลงท่ีจะเก็บขอมูล และพรอมกันนั้นก็
เตรียม กลุมตัวอยางหรือแหลงขอมูลลักษณะอ่ืนๆใหพรอม ถาจะตองทําการสุมตัวอยางก็ดําเนินการให
เสร็จสิ้นในข้ันนี้ นอกจากนั้นตองเตรียมระบบงานวิเคราะหขอมูลไวโดยใหสอดคลองกับลักษณะขอมูลท่ี
เก็บรวบรวม  

 
2537902 วิทยานิพนธ 2         3 หนวยกิต 
  Thesis 2          

ปฏิบัติงานสนาม (fieldwork) ในการเก็บรวบรวมขอมูล และจัดกระทําหรือวิเคราะห
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา เพ่ือไปสูการสรุปผลการศึกษาคนควาในทุกประเด็นปญหาวิจัยท่ีไดระบุไวใน
โครงการขอทําวิทยานิพนธ ท้ังนี้โดยใชเครื่องมือเก็บขอมูลกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยาง และระบบงาน
วิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดเตรียมไวลวงหนาแลวในรายวิชา 2536901 กอนหนานี้  
 
2537903 วิทยานิพนธ 3         6 หนวยกิต 
  Thesis  3  

เปนการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ จัดทําเปนรูปเลมตามแบบฟอรมและมาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ยื่นเรื่องขอใหมีการสอบปากเปลาและประเมินตัววิทยานิพนธ มีการสอบใหมหรือ/
และแกไขตัววิทยานิพนธ ถาจําเปนการสอบไดผลเปน “ผาน” และตัววิทยานิพนธมีมาตรฐานดี ผูเรียนจึง
พรอมจะเสนอวิทยานิพนธนี้ตอมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับปริญญา เปนอันเสร็จสิ้นรายวิชานี้ 
 
 

4. หมวดท่ี 4 หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา)  
 

นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร และ
คุณธรรมสําหรับนักบริหารการพัฒนา ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชากําหนด
โดยเรียนรายวิชาตอไปนี้ แบบไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา 
1555101  ภาษาอังกฤษสําหรบับัณฑิตศึกษา      3(2-2-5) 
  English  for Graduate Students 

ฝกทักษะการพูด  ฟง การอานและการเขียนภาษาอังกฤษในทางวิชาการ โดยใชสื่อจาก
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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4125101  คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(2-2-5) 
  Computer  for Graduate Students 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใช
คอมพิวเตอรในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาของผูเรียน ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขาย
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
 
2537211 คุณธรรมสําหรับนักบริหารการพัฒนา     3(3-0-6) 
  Ethics and Good Governance for Development 
แนวคิดเก่ียวจริยธรรม  จริยธรรมทางการบริหารการพัฒนา จริยธรรมสาํหรับนักบริหารการพัฒนา  
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