
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

1.  ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ภาษาอังกฤษ   Master of Arts Program in Strategy  
       for Sustainable Development  
 

2.  ช่ือปริญญา 
     2.1  ชื่อเต็ม  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน) 
   ภาษาอังกฤษ Master of Arts  
       (Strategy for Sustainable Development) 
     2.2  ชื่อยอ  ภาษาไทย  ศศ.ม. (ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน) 
   ภาษาอังกฤษ M.A. (Strategy for Sustainable Development) 
 

3.  ระยะเวลาในการศึกษา 
     ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 2 ปการศึกษา และไมเกิน 5 ปการศึกษา 
 

4.  คาธรรมเนียมการศึกษา 
       ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท จํานวน 4 ภาคการศึกษา หลังจากลงทะเบียนรายวิชาครบตามหลักสูตร            
หากยังไมเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ  ตองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภาคการศึกษาละ       
6,000  บาท 
 

5.  จํานวนหนวยกิตรวมและโครงสรางหลักสูตร 
 5.1 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 5.2 โครงสรางของหลักสูตร แบงออกเปน 4 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 หมวดวิชาบังคับ     15 หนวยกิต 
หมวดท่ี 2 หมวดวิชาเลือก      9 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  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและการพัฒนาท่ียั่งยืน   3(1-2-6) 
  Concepts and Theories Related to Development and Sustainable 

Development 
2537202  การพัฒนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    3(1-2-6) 
  Development Strategy for Sustainable Development 
2537203  หลักการทรงงาน        3(1-2-6) 
  Projects initiated by His Majesty’s King  
2537801  การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน      3(1-2-6) 
  Research for Sustainable Development 
2537204  สัมมนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 1     1(0-2-1) 
  Seminar in Strategy for Sustainable Development 1 
2537205  สัมมนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 2     1(0-2-1) 
  Seminar in Strategy for Sustainable Development 2 
2537206  สัมมนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3     1(0-2-1) 
  Seminar in Strategy for Sustainable Development 3 
 

หมวดท่ี 2 หมวดวิชาเลือก ใหเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
2537207  การวิเคราะหกรณียุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    3(1-2-6) 
  Case Study Analysis Related Strategy for Sustainable Development 
2537208  ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3(1-2-6) 
  Strategy for Development Based on the Philosophy of 
  Sufficiency Economy 
2537209  การเผยแพรและถายทอดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   3(1-2-6) 
  Dissemination of Strategy for Sustainable Development 
 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
2537210  ภูมิสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน      3(1-2-6) 
  Social Geography for Sustainable Development 
2537211  ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการศึกษา     3(1-2-6) 
  Strategy for Education Development  
2537212  ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการเมืองและการปกครอง    3(1-2-6) 
  Strategy for Politics and Public Administration Development 
2537213  ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการเกษตร     3(1-2-6) 
  Strategy for Agricultural Development 
2537214  ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการจัดการธุรกิจ     3(1-2-6) 
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  Strategy for Business Development 
2537215  ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน      3(1-2-6) 
  Strategy for Community Health Development 
2537301  การบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง        3(1-2-6) 
  Administration and Management for Change 
2537302  จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาบุคคลและสังคม      3(1-2-6) 
  Psychology for Personal and Social Development 
2537401  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    3(1-2-6) 
  Geographic Information System for Sustainable Development 
2537402  การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการสรางยุทธศาสตรการพัฒนาท่ียั่งยืน   

 Applying Appropriate Technology for Creation of Strategic Sustainable  
 Development        3(1-2-6) 

 

 หมวดท่ี 3 หมวดการทําวิทยานิพนธ 12  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
2537901  วิทยานิพนธ 1          3(0-0-9) 
  Thesis 1 
2537902  วิทยานิพนธ 2          3(0-0-9) 
  Thesis 2   
2537903  วิทยานิพนธ 3                6(0-0-18) 
  Thesis 3 
 หมวดท่ี 4 หมวดวิชาเสริม (ไมนับหนวยกิตเพ่ือการจบการศึกษา) 

นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษตามเกณฑ ท่ีคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเรียนรายวิชาคุณธรรมสําหรับนักยุทธศาสตรเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืนแบบไมนับหนวยกิตเพ่ือการสําเร็จการศึกษา 
 
รหัสวิชา                               ชื่อวิชา                                                                น(ท-ป-ศ) 
2537216  คุณธรรมสําหรับนักยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน            3(1-2-6) 
  Ethics for Strategist for Sustainable Development 
 
7. แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
2537201 แนวคิดและทฤษฎ ี         
ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและการพัฒนา    
ท่ียั่งยืน 

3(1-2-6) 2537801 การวิจัยการพัฒนา     
ท่ียั่งยืน 

3(1-2-6) 

2537202 การพัฒนายุทธศาสตร     3(1-2-6) .............. วิชาเลือก 2 3(1-2-6) 
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เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2537203 หลักการทรงงาน 3(1-2-6) 2537205 สัมมนายุทธศาสตร   
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 2 

1(0-2-1) 

2537204 สัมมนายุทธศาสตร       
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 1 

1(0-2-1) 2537901 วิทยานิพนธ 1 3(0-0-9) 

.............. วิชาเลือก 1 3(1-2-6)   

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 
.............. วิชาเลือก 3 3(1-2-6) 2537903 วิทยานิพนธ 3 6(0-0-18) 
2537216 คุณธรรมสําหรับ          
นักยุทธศาสตรการพัฒนา * 

3(1-2-6)   

2537205 สัมมนายุทธศาสตร       
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3 

1(0-2-1)   

2537902 วิทยานิพนธ 2 3(0-0-9)   
 
* ไมนับหนวยกิต 

 

8. คําอธิบายรายวิชา 
   

รหัสวิชา                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
2537201 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและการพัฒนาท่ียั่งยืน   3(1-2-6) 
    Concepts and Theories Related to Development 

แนวคิดและทฤษฎีตางๆท้ังทางวิทยาศาสตรธรรมชาติและทางสังคมศาสตรรวมถึง
พฤติกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา และแสวงหาขอสรุปท่ีสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณการ
พัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถนํามาใชทํานายหรือควบคุมสรางเสริมการพัฒนา
และยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน และฝกสรางแนวคิดหรือทฤษฎีไดดวยตนเอง 

Concepts and natural science, social science and behavioral theories in 
search of conclusion for explanation of developmental phenomena and strategy for 
sustainable development. All are able to predict or control, reinforce development and 
strategy for sustainable development, and practice concepts or theories development 
by oneself 
  

2537202 การพัฒนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    3(1-2-6) 
    Development Strategy for Sustainable Development 

ความหมายของการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน ศึกษาทฤษฎีการพัฒนา
อยางยั่งยืน ทฤษฎี การบริหารจัดการ ทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และประยุกตใชในการสรางยุทธศาสตรเพ่ือการ
พัฒนา 
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Definition of development and strategy for sustainable development, 
study theory of sustainable development, management theories, relevant theories and 
apply to creation of strategy for development 
 

2537203 หลักการทรงงาน        3(1-2-6) 
Projects initiated by His Majesty’s King  
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตรศึกษาประวัติความเปนมา และปรัชญา หลักการทรงงานในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศึกษาพระกระแสพระราชดําริประเภทของการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และทฤษฎีตามแนวพระราชดําริ มาเปนแหลงขอมูลเพ่ือนํา
ความรูดานวิธีการตางๆ มาประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 
 
รหัสวิชา             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 
                       Principles of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great.Study 
background and philosophy of royal principles related in projected initiated by his 
majesty the king. Study royal initiation many kinds of developmental model projects 
initiated by his majesty the king. Study the projects initiated by his majesty the king and 
royal initiated theories as sources of information. For that the knowledge is provided for 
efficient application resulting in sustainable development. 
 
2537801 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน      3(1-2-6) 

Research for Sustainable Development 
กระบวนการวิจัย เทคนิคการวิจัย การคนควาปญหาวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง 

วิธีการเก็บรวบรวมการวิเคราะหหรือสังเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบตางๆ ของการวิจัย 

Research process, research techniques, research problem finding, 
population and sample group, data collection, analysis or synthesis, statistics for 
quantitative and qualitative research; practices and patterns in research information 

 

2537204 สัมมนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 1     1(0-2-1) 
Seminar on Strategy for Sustainable Development 1 
หลักคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ในหลักการทรงงาน พระราชปณิธาน วิธีวิทยาการวิจัยท่ี

เก่ียวของกับการพัฒนาอยางยั่งยืน แลวนํามาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ืออธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
จากกรณีศึกษา  
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Concepts, related theories in royal principles, royal wishes, research 
methodology related in sustainable development are given for analysis and synthesis to 
explain phenomenon from the case studies 

 

2537205 สัมมนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 2     1(0-2-1) 
Seminar on Strategy for Sustainable Development 2 
เง่ือนไข รายวชิาท่ีเรียนมากอน คือ รายวิชา สัมมนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 1  
การนําหลักคิดและทฤษฎีมาเชื่อมโยงประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

รวมถึงปญหาตางๆ ท่ีซับซอนในบริบทของสังคม การถายทอดความคิดท่ีซับซอนไดอยางเปนระบบและ 
     
รหัสวิชา             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 

รูปธรรม ความคิดริเริ่มเชิงบูรณาการในการอภิปรายทางเลือกท่ีเหมาะสม การแกไขปญหาและ
ขอเสนอแนะ 

The course that has been learned before is the Seminar on Strategy for 
Sustainable Development 1 
 Bringing concepts and theories to link economic, social and environment 
aspects including problems on social context complexity, dissemination on complicate 
ideas in a systematic and concrete way, integrated initiative of discussion on appropriate 
options for problems solving and recommendation 
 
2537206 สัมมนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3     1(0-2-1) 

Seminar on Strategy for Sustainable Development 3 
เง่ือนไข รายวิชาท่ีเรียนมากอน คือ รายวิชา สัมมนายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 2  
วิเคราะหประเด็นจากการศึกษาวิจัยสูกระบวนการสัมมนารวมกับชุมชนและผูมีสวน

เก่ียวของโดยการใชเทคนิค Hackathon และการสัมมนาแบบ Booth camp เพ่ือนํามาสูการตัดสินใจใน
การใชยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาหรือแกปญหาดวยกระบวนการวิจัย วิพากษและ
ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นจากการศึกษาวิจัย เพ่ือนํามาพัฒนาหัวขอและออกแบบการวิจัย 

The course that has been learned before is the Seminar on Strategy for 
Sustainable Development 2 

Analysis outcome of research & study process taking into account for 
seminar with community and stakeholders, using the Hackathon technique and the 
Booth camp seminar in order to make a decision on strategy for sustainable 
development to develop or problem solving with research process, discussion, and 
providing recommendation on research issues for research topic and research design 
 
2537207 การวิเคราะหกรณียุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    3(1-2-6) 

Case Study Analysis Related Strategy for Sustainable Development 
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ฝกวิเคราะหโครงการพัฒนาระดับตางๆตั้งแตระดับบุคคลครอบครัวองคกรหรือคณะ
บุคคลชุมชนจังหวัดประเทศและภูมิภาคของโลกท้ังโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจดานสุขภาพดาน
การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมดานความม่ันคงดานการปกครองดานสิ่งแวดลอมและดานอ่ืนๆถามีโดยเลือก
ท้ังโครงการท่ีประสบความสําเร็จมากและโครงการท่ีมีความสําเร็จนอยท้ังนี้เพ่ือใหเกิดทักษะในการ
มองเห็นการกอกําเนิดของแตละโครงการ 
 
รหัสวิชา             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 

          Exercise analysis on several development project levels from personal, 
family, organizational or group, provincial, and regional levels in terms of economic, 
health, education, art and culture, security, administration, environment and more( if 
any). Both successful projects and inferior projects are chosen for exercises to motivate 
the visual skill of each project development. 

 
2537208 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3(1-2-6) 

Strategy for Development Based on the Philosophy of Sufficiency 
Economy 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการการพัฒนาตางๆ ตามพระราชดําริ เพ่ือนําไปประยุกตใช
ในการสรางยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

Philosophy of sufficiency economy and the work of King Bhumibol 
Adulyadej including development projects according to the royal initiative in order to be 
applied in the development strategy 

 
2537209 การเผยแพรและถายทอดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   3(1-2-6) 
  Dissemination of Strategy for Sustainable Development 

ศึกษาและฝกปฏิบัติหลักการและวิธีการในการเผยแพรและถายทอดยุทธศาสตรเพ่ือการ
พั ฒ น า  โด ย ใน ภ า ค ท ฤ ษ ฎ ีค ว รค รอ บ ค ล ุม เรื ่อ ง ก า ร สื ่อ ส า ร เช ิง พ ัฒ น า  (Development 
Communication) เรื่องหลักการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรทรงใชในการชี้แนะแนวทางพัฒนาใหแกกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน กลุมขาราชการผูชวยเหลือ
ประชาชน กลุมประชาชนผูพัฒนาตนเอง กลุมนักวิชาการและกลุมอ่ืนๆ และควรไดไปเยี่ยมชมโครงการท่ี
มุงเผยแพรหรือถายทอดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาเพ่ือทําความเขาใจเทคนิควิธีเผยแพรหรือถายทอด
ยุทธศาสตรแตละอยาง สวนในภาคปฏิบัติควรลงมือทําการเผยแพรยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาแก
ประชาชนท่ัวไป ประมาณ 1-2 เรื่อง และทําการถายทอดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาแกกลุมเปาหมาย
เฉพาะประมาณ 1-2 เรื่อง 

Study and practice of principles and method, disseminate strategy for 
development.Developmental communication should be included in theory. Specifically, 
the Principles ofPhrabat Somdet Phra Paraminthra Maha Bhumibol Adulyadej Maharaj 
Boromnatborpitra (RamaIX) set out as development guidance for target groups. Such as 
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government officer team supporting people, self-developed people, academic and 
another groups. Those who should visit the royal projects intended to disseminate or  
รหัสวิชา             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 

transfer strategic development to un derst and each disseminate 
technique.  In practical, dissemination of strategic development technique should be 
provided for general people about 1-2 issues and transfer strategy of development for 
target groups about 1-2 issues. 
 
2537210 ภูมิสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน      3(1-2-6) 

Social Geography for Sustainable Development 
วิธีการจัดการภูมิสังคม ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โครงการอันเนื่องพระราชดําริ การเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ินของภาคตะวันตก พหุวัฒนธรรม การทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะทองถ่ินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึงการอนุรักษ การบํารุงรักษา การเปลี่ยนแปลง และนโยบาย
ระดับชาติ เพ่ือประยุกตใชในการจัดการทุนทางสังคม สูทองถ่ินเขมแข็งและยั่งยืน 

Method of social geography management appropriate for spatial planning, 
royal initiated project, local wisdom learning of the western region, multi-culture, cultural 
and local art preservation complying with philosophy of sufficiency economy and 
considering of preservation, maintenance, changing, and national policies are applied for 
social investment management to local strength and sustainability. 

 
2537211 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการศึกษา     3(1-2-6) 

Strategy for Education Development 
วิเคราะหการจัดระบบและปญหาการจัดการศึกษาในปจจุบัน การจัดการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนากําลังคนและทรัพยากรมนุษย การลงทุนทางการศึกษาและผลลัพธสงกลับ ยุทธศาสตรและการ
วางแผนกลยุทธในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศ  แนวทางการแกปญหาการจัดการศึกษาใน
ปจจุบัน การนํานวัตกรรมมาใชในการจัดการศึกษา 

 To analyze current educational management and problem system, 
educational management for  developing manpower and human resource, the 
investment in education and potential results, including the strategy and strategic 
planning for educational development in the country, solutions for current educational 
management problems and innovations applied in educational management 
 
รหัสวิชา            ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 
2537212 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการเมืองและการปกครอง    3(1-2-6) 
 Strategy for Politics and Public Administration Development 
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หลักและทฤษฎีในการพัฒนาการเมืองและการปกครอง ศึกษาวิเคราะหปญหาทาง
การเมืองและการปกครองในปจจุบันและแนวทางแกไข การพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สังคมประกิตทางการเมืองและการปกครอง  โดยมีการศึกษารายกรณีทางดาน
การเมืองและการปกครองและจัดทํารายงาน   

Principles and theories in political and administrative development.  To 
study and analyze current political and administrative problems and find solutions 
including cultural, political, and administrative development in democracy as well as 
political and administrative socialization by having case studies of politics and 
administration and reporting. 
 
2537213 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการเกษตร     3(1-2-6) 
 Strategy for Agricultural Development 

เขาใจปจจัยตางท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีผลตอปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และการผลิตทางการเกษตร และสามารถประยุกตใชทฤษฏีตางๆมาบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 

Perceive both internal and external factors that have changed and 
affected agricultural inputs, processes, and production and able to apply various theories 
to integrate for sustainable agriculture development. 
 
2537214 ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการจัดการธุรกิจ     3(1-2-6) 
  Strategy of Business Management Development 

แนวคิดและทักษะในการจัดการเชิงยุทธศาสตรสําหรับองคกรธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
อยางยั่งยืน หลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในการพัฒนาการจัดการธุรกิจ 
ตลอดจนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาการจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย นวัตกรรม การผลิต และ
การตลาดเพ่ือความยั่งยืนขององคการธุรกิจ 
 
 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

 

Concepts and skills on strategic management for business organizations 
responding and community economy to changes in business environment and creation 
of sustainable competitive advantage; Principle of good corporate governance, ethics, 
and social responsibility in business management development; including strategies for 
development of organizational and human resource management; innovation, 
production, and marketing for business organization sustainability 

 



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

  
 

10 

2537215  ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน    3(1-2-6) 
 Strategy for Community Health Development 

บริบทของการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน การศึกษาและวิเคราะห
ปญหาสุขภาพและอนามัยชุมชน การวางแผนและการปฏิบัติการตามแผนโปรแกรมสุขภาพและอนามัย
ชุมชน การประเมินและติดตามโปรแกรมสุขภาพและอนามัยชุมชน ทําการศึกษากรณีปญหาสุขภาพและ
อนามัยของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 

The context of primary health care development program, study and 
analyze primary health care and community health, planning and implementation of 
primary health care and community development program, evaluation and monitoring of 
primary health care and community health development program, case study of 
problem on primary health care and community health of any community 

 
2537301 การบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง        3(1-2-6) 

Administration and Management for Change 
ความหมายและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในองคการและสังคม ความสําคัญของการ

จัดการความเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีและหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง มิติของการเปลี่ยนแปลง การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงปจเจกบุคคล องคการและสังคม การวางแผนเชิงกลยุทธในการเปลี่ยนแปลง 
การประเมินผลการดําเนินการ และการจัดการความรูการตัดสินใจภายใตภาวะไมแนนอน 

Definition and characteristics for change in organization and society, 
importance of administration and management for change, theories and principles of 
administration and management for change, dimensions of change; individual, 
organizational, social administration and management for change, strategic planning of  
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 

management for change, program evaluation, knowledge management in uncertainty 
decision-making. 

 
2537302 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาบุคคลและสังคม      3(1-2-6) 

Psychology for Personal and Social Development 
ธรรมชาติของวิชาจิตวิทยาและความสําคัญ พัฒนาการของบุคคล และการอบรมเลี้ยงดู

การเรียนรูและการถายทอดการเรียนรู บุคลิกภาพ ความเปนผูนํา การพัฒนาเจตคติและคานิยม มนุษย
สัมพันธ การรวมกลุมการแกปญหาความขัดแยงในชุมชน สุขภาพจิต โดยเนนสาระของการเรียนรูในการ
พัฒนาตนและสังคมทําการศึกษารายกรณีปญหาทางดานจิตวิทยาในสังคม 

Basic of psychology and importance, personal development, parenting, 
learning and transfer, personality, leadership, attitude development and value, human 
relations, psychological group process, conflict resolution in community, mental health. 
Focusing on personal and social development learning, case study in social psychology 
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2537401 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    3(1-2-6) 

Geographic Information System for Sustainable Development 
การสํารวจขอมูลทางภูมิศาสตรของชุมชน ทองถ่ิน ในสวนของขอมูลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาการใชท่ีดินดานตาง ๆท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เชน เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การสงเสริมการทองเท่ียว โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพ่ือการวางแผนและพัฒนาสําหรับงานเฉพาะดาน ไดแก การวางผังชุมชน การกําหนดเขตการ
ปกครองการจําแนกสมรรถภาพทางพ้ืนท่ี การประยุกตใชและการปฏิบัติภาคสนาม เพ่ือใชประโยชนใน
การเฝาระวังปองกันแกไข อนุรักษและฟนฟู เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาอยางยั่งยืน 

Survey of geographic information system of community, locality in relation 
of natural resources and environment, land use problems in community e.g. agriculture, 
industry, tourism promotions.  The program includes data collection, Geographic 
Information System for analysis for planning and development in specific aspects which 
are the following:  community planning, determining administrative boundary, spatial 
classification potential, application and field operations.  The strategy is prepared for 
monitoring, prevention and resolution, conservation and restoration leading to analysis 
and planning for sustainable development 
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 

2537402      การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการสรางยุทธศาสตรการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(1-2-6) 
        Applying Appropriate Technology for Creation of Strategic Sustainable 
Development 

ความหมายของเทคโนโลยีวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในแตละยุคสมัย 
ศึกษาและวิเคราะหปจจัยการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา ศึกษาวิธีการและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆท่ีจําเปนสําหรับการวางแผนในการสรางยุทธศาสตรการพัฒนา เชน เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสํารวจพ้ืนท่ี เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล เทคโนโลยีชนบทหรือภูมิปญญา
ตางๆ เปนตน 

Definition of technology, analysis of technology for change in ages, study 
and factor analysis of technology selection suitable for development, study the method 
and apply for necessary technology for strategic planning in development. For in stake, 
computer technology, topography survey technique, remote sensing technology, local 
technology and local wisdom. 
 
2537901 วิทยานิพนธ 1          3(0-0-9) 
  Thesis 1 

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

Preparation of documents to be requesting for a master's thesis and 
proposing to the curriculum committee for approval.  Afterward, the instrument for 
collecting data must be comprehensive to cover all variables or all issues which will be 
studied as specified in the thesis proposal project including investigating and improving 
the instrument to be good condition and suitable for the characteristics of the sources of 
data collecting. Meanwhile, the preparation of samples or other sources must be ready. 
If sampling is done, it would be done at this step. Besides, the data analysis system must 
be prepared in accordance with the characteristics of the data collected.  
รหัสวิชา           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 

2537902 วิทยานิพนธ 2       3 (0-0-9) 
  Thesis 2 
  เง่ือนไข รายวิชาท่ีเรียนมากอน คือ รายวิชาวิทยานิพนธ 1 

ปฏิบัติงานสนาม (Fieldwork) ในการเก็บรวบรวมขอมูล และจัดกระทําหรือวิเคราะห
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมา เพ่ือไปสูการสรุปผลการศึกษาคนควาในทุกประเด็นปญหาวิจัยท่ีไดระบุไวใน
โครงการขอทําวิทยานิพนธ ท้ังนี้โดยใชเครื่องมือเก็บขอมูลกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยาง และระบบงาน
วิเคราะหขอมูล เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบโครงรางวทิยานิพนธ  

The course that has been learned before is the Thesis 1 
Fieldwork in data collection and preparation or analysis of collected data 

to summarize the results including researching all issues specified in the thesis proposal 
project by using the instrument to collect population or samples and data analysis 
systems that have been prepared in advance in the previous 2537901 courses.  
 
2537903 วิทยานิพนธ 3       6 (0-0-18) 
  Thesis  3 

เง่ือนไข รายวิชาท่ีเรียนมากอน คือ รายวิชาวิทยานิพนธ 2  
เปนการเขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ จัดทําเปนรูปเลมตามแบบฟอรมและมาตรฐานท่ี

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

The course that has been learned before is the Thesis 2 
To write and compose the thesis statement in the form and standard 

specified by the university, including submitting a request for an oral examination and 
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thesis evaluation including the re-examination or/ and editing the thesis ( if any) .  The 
examination must be "passed" and the thesis has a good standard, thus, the student will 
be capable of proposing this thesis to the university to complete this course and receive 
a graduate degree respectively. 

 
 

 
รหัสวิชา                   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต(ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 
2537216 คุณธรรมสําหรับนักยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   3(1-2-6) 
  Ethics for Strategist for Sustainable Development 

แนวคิดเก่ียวจริยธรรม  จริยธรรมทางการบริหารการพัฒนา จริยธรรมสําหรับนัก
ยุทธศาสตรการพัฒนา  การพัฒนาจริยธรรมองคกร  กลยุทธในการเสริมสรางธรรมาภิบาล  วิเคราะห
กรณีศึกษาปฏิสมัพันธระหวางบริบททางการบริหารกับจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

Concepts of ethics, ethical management and development, ethics for 
development  strategists, organizational ethics development, strategies for enhancing 
good governance, analyzing the case study on the interaction of the administrative 
context compared with ethics and good governance. 

   

 

 

 

 

 

 

 


