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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
วิทยาเขต/คณะ ท่าพระจนัทร์ / วิทยาลัยพฒันศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร : 25420051100158 
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์   
  ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Creative Development 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การพฒันาเชิงสร้างสรรค)์ 
   ชื่อย่อ ศศ.ม. (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Master of Arts (Creative Development) 
   ชื่อย่อ M.A. (Creative Development) 

3. วิชาเอก  
  ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   39 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรพหุวิทยาการ ระดับปรญิญาโท ศึกษา 2 ป ี  
 5.2 ภาษาที่ใช ้  

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก มีการใช้ภาษาต่างประเทศตามความจ าเป็น ในกรณี
ที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยาย วิทยากร หรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เอกสารที่ใช้
ในการศึกษา หนังสือ ต าราหลัก เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยภาษาต่างประเทศจะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย นักศึกษาในประชาคมอาเชยีน และนักศึกษาตา่งชาติ ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และ
เข้าใจภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ด ี
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ชนบทศึกษาและการพัฒนา) 

พ.ศ. 2556  
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
  ในการประชุมคร้ังที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยั  
  ในการประชุมคร้ังที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ในปีการศึกษา  2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
1. นักวิจัยหรือนักวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรพัฒนาระหว่าง

ประเทศ  
2. พนักงานของภาคธุรกิจท าหน้าที่ดูแลงานด้านพัฒนามนุษย์ พัฒนางานที่เชื่อมสัมพันธ์กับชุมชน  

(งานด้าน corporate social responsibility) หรือองค์กรที่ท างานด้านการพัฒนาชุมชน  
 3. นักพัฒนาอิสระ  

4. ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise)  
5. นักวางแผนกลยุทธประจ าหน่วยงานรัฐและเอกชน  

 6. ที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในการประสานงานกับภาครัฐและ/หรือชุมชน  

9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ความเชี่ยวชาญ) 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปีการศึกษาที่จบ 
1 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ ์  - สส.ด. (การบริหารสังคม)  
  (การพัฒนาชุมชน)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2546 
     - ร.ม. (การระหว่างประเทศและ  
    การฑูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
    2530 
     - ว.บ. (การหนังสือพิมพ์)  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2522 
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ล าดับ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ความเชี่ยวชาญ) 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ 

ปีการศึกษาที่จบ 
2 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์  - Ph.D. (Economics) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2545 
- M.E (Economics) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2529 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

  (เศรษฐศาสตร์ 
การเมืองและแรงงาน) 

 

   
    

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2525 

3 xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. 
(สังคมวิทยาการย้าย

ถิ่น/สังคมวิทยาชนบท) 

สร้อยมาศ รุ่งมณี - Ph.D. (Human Geography) 
The University of Sydney, 
Australia, 
- ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- ร.บ. ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยิ่งจาก
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลชุดต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก   กล่าวในส่วนของบริบทแรก  เศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์ร้ายแรงจากเศรษฐกิจฟองสบู่แตกและ
การลดค่าเงินในปี 2540  เกิดนโยบายใหม่จากรัฐบาลในการฟื้นฟูประเทศ  เช่น นโยบายเศรษฐกิจรากหญ้า ซึ่งให้
ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางรวดเร็วในพื้นที่
ชนบท โดยเฉพาะนโยบายประชานิยม ซึ่งยกระดับรายได้ การอาชีพ  และรูปแบบการบริโภค  ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในภาคชนบทอย่างรวดเร็ว  จนกระทั่งนิยามเดิมของ “ชนบท” อันหมายถึงพื้นที่เกษตรกรรมในรูปแบบที่ใช้
แรงงานเข้มข้น  พึ่งพิงรายได้หลักจากการเกษตรมาสู่เกษตรกรรมสมัยใหม่  การใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการเกษตร  
และภาคธุรกิจได้เข้าไปในมีบทบาทในภาคการเกษตรเพิ่มมากข้ึนอย่างชัดเจน  เกิดอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งในไร่ นา 
สวน การปศุสัตว์  โครงสร้างรายได้หลักมิได้มาจากการเกษตรเพียงอย่างเดียว หากแต่มาจากการรับจ้างในภาค
เกษตรกรรมและงานในเมืองเพิ่มมากข้ึนตามการขยายตัวของพื้นที่เมืองและกึ่งเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

  มีงานวิจัยหลายเร่ืองที่ชี้ชัดว่า ชนบทในรูปแบบเดิมได้เปลีย่นแปลงไปแล้ว  และจากนโยบาย-ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ที่มุ่งจะเปลี่ยนประเทศไทยให้พ้นกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง และการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 
4.0)  บริบทเหล่านี้จะยิ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและอย่างกว้างขวางกับพื้นที่ชนบทเดิม เมื่อรวมกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับโลกและภูมิภาค  โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเติบโต
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ขยายอ านาจอย่างกว้างขวางและทรงพลังของมหาอ านาจเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน  ก่อผลกระทบให้กับการ
เปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างมหาศาล  ทั้งด้านการใช้และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบท 
ทั้งป่า เขา ทะเล  การอาชีพ การจ้างงาน ฯลฯ การเปลี่ยนเส้นทางคมนาคมใหม่ ๆ  การข้ามพรมแดน  กฎหมาย 
ข้อบังคับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ  ล้วนแล้วแต่ก่อผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างที่อาจกล่าวได้ว่า  
มิเคยเกิดข้ึนมาก่อน หรือเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในยุคการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย (Modernization)  ยุคโลกไร้พรมแดน
ของโลกาภิวัตน์  (Globalization) หากแต่ไม่กว้างขวางไร้พรมแดนเท่ากับปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้  เนื่องจากมี
ปัจจัยส าคัญของความก้าวหน้าอย่างสูงของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยเร่งที่ส าคัญของการขับเคลื่อนขนาดการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางรวดเร็ว  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  อิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งทางวัตถุ ดังที่กล่าวมา 
เกิดขึ้นโดยที่นโยบายรัฐ  กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง ไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมแก่
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และการขาดธรรมาภิบาลจากปัญหาทุจริต คอรัปชั่น   ได้ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ  มือใคร
ยาวสาวได้สาวเอา ขยายช่องว่างของเศรษฐฐานะระหว่างคนยากจนและคนร่ ารวยอย่างรุนแรงชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีก  
เป็นชนวนจุดให้เกิดการต่อสู้  การใช้ความรุนแรงทางการเมืองอย่างดุเดือดและเร้ือรัง  เช่นเดียวกับการใช้ความรุนแรง
ระหว่างผู้คนในสังคม  ทั้งจากการถูกบีบคั้นของความยากจนและการเสพติดวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม  หลุ่มหลง
วัตถุ  ความมั่งคั่ง เกิดการหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์  การท าร้ายทารุณกรรมเด็ก  คดีอาชญากรรม  และการเพิ่ม
มากขึ้นของผู้ติดยาเสพติดสุรา และปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อ (Non Communicable Deseases / NCD) ซึ่ง
กลายเป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของพลเมือง และการใช้งบประมาณมหาศาลในการรักษา  อีกทั้งความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่น าไปสู่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร ก่อผลกระทบโดยตรงและอย่างยิ่งต่อ
รูปแบบของวิถีชีวิต  ระบบความสัมพันธ์ในทุกระดับทั้งในครอบครัว กลุ่ม  องค์กร  สถาบัน  และสังคมโดยรวม  ที่อยู่
อาศัยกันแบบปัจเจกนิยม ตัวใครตัวมัน  ละเลยการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณ   
  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ที่กระทบ กับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ   

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในภาคชนบทดังที่กล่าวมา  มีผลกระทบโดยตรงให้หลักสูตรการศึกษา  
ซึ่งเคยใช้ฐานชนบทเป็นพื้นที่ส าคัญของการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างการพัฒนา  คือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ชนบทศึกษาและการพัฒนา) มิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางบริบทของ
พื้นที่ชนบทเดิม  ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้บูรณาการความรู้ทุกศาสตร์  ในฐานะของ“พัฒนศาสตร์” ให้พลิก
กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นได้จัดการตนเอง (Self Regulation/Organization) มิใช่การพัฒนา
ที่ตั้งอยู่บนวาทกรรมการพัฒนาและความรู้แบบเดิมที่เน้นจากบนลงล่าง (Top down)  หากแต่ตระหนักรู้จุดอ่อนจุด
แข็งของการพัฒนาที่ผ่านมา  มีศักยภาพที่จะคัดสรรน าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มาต่อยอดบนฐานเดิมของชุมชน  ด้วยความ
เชื่อมั่นการมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมตามระบอบประชาธิปไตยในการพัฒนาของท้องถิ่นตามอุดมการณ์ส าคัญของ 
ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ ์ 
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   หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จะให้ล าดับความส าคัญเบื้องต้นสูงสุดแก่การร่วมพัฒนาปัจจัยที่ท้องถิ่นขาดแคลน
มาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษของการพัฒนา คือการพัฒนาความรู้ กระบวนการเรียนรู้จากท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความมั่นคงอย่างแข็งแกร่งยั่งยืน  ก่อนการเชื่อมต่อกับภาคีอ่ืน  บริบทอ่ืน  ที่แม้จะมีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน 
แต่ควรเกิดขึ้นเมื่อรากฐานความรู้ของท้องถิ่นได้รับการต่อเติมให้มั่นคง เพียงพอที่จะไม่คลอนแคลน จนถูกดูดกลืนเข้า
เป็นบริวารของการพัฒนากระแสหลักให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ  เหมือนหลายทศวรรษที่ผ่านมา  เพราะมีแต่การเสริม
พลังให้เกิดการสร้างความรู้-กระบวนการเรียนรู้ของท้องถิ่นเท่านั้น  ชุมชนและสังคมไทยจึงจะมีพลังก้าวเดินสู่ความ
เสมอภาค เท่าเทียมได้จริง  มีก าลังที่จะก้าวสู่จุดหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development 
Goal /SDG) ในคริสตศตวรรษที่ 21  
 ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ วิทยาลัยฯจึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยนหลักสูตร ศศ.ม.
(ชนบทศึกษาและการพัฒนา) ให้สมสมัยและก้าวน าการเปลี่ยนแปลงได้  ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรปี 2556 อีกครั้งหนึ่ง 
และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การปรับปรุงหลักสูตรค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายในพันธกิจส าคัญของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  
อ๊ึงภากรณ์  ซึ่งก าหนดขึ้นตามปณิธานและแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์  คือการจัดการศึกษาที่มุ่ง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในภาคชนบทหรือในชุมชนท้องถิ่น โดยตีความ “คุณภาพชีวิต” มิให้
แยกส่วนหรือจ ากัดตามการพัฒนากระแสหลักที่มีรัฐ ธุรกิจ เพียงกระแสเดียว  หากจะต้องมุ่งพัฒนาตามอุดมการณ์
ของ “คุณภาพแห่งชีวิต : ปฏิทินแห่งความหวังจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”ของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย  
อ๊ึงภากรณ์  

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  ไม่มี 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 
มุ่งสร้างมหาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญการคิดในแบบต่างๆ  พร้อมกับเป็นนักปฏิบัติในการพัฒนาสังคม  

ท้องถิ่น อย่างเข้าใจในความเฉพาะของบริบทที่หลากหลายแตกต่าง  เป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์สันติประชาธรรม คือ
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างสันติวิธี พัฒนาประชาธิปไตยอย่างใส่ใจในเสรีภาพ ความยุติธรรม  และภราดร
ภาพ  มีส านึกที่เอ้ืออาทรต่อสรรพชีวิตและระบบนิเวศ   เป็นผู้มีทักษะในการเชื่อมโยงแนวคิดและการปฏิบัติให้บูรณา
การไปสู่การเกิดนวัตกรรมในท้องถิ่นและสังคม  ด้วยการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
พื้นที่ท างาน  หรือประเด็นของเนื้อหางาน (Issues) ที่ตนเองมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  อีกทั้งมีความสามารถใน
การสื่อสาร  สร้างแรงบันดาลใจ  เป็นผู้น าและผู้ตาม  ผู้เชื่อมประสาน  อย่างเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้อื่น 

 1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2561)  เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Multidisciplinary Discipline)  มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพันธกิจหลักของ
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  เนื่องจากหลักสูตรมุ่งเน้นเรื่องการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางการพัฒนา โดยบูรณาการ
กระบวนการท าวิทยานิพนธ์เข้ากับการท างานรับใช้สังคมโดยเฉพาะในระดับชุมชน -ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  เกิด
วิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานวิชาการที่รับใช้สังคม  พัฒนาความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมของการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย  เกิดการจัดการความรู้อันช่วยเสริมสร้างพลังในการจัดการตนเอง (Self Organization) ของ
ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร และสังคม ที่อยู่บนฐานของภูมิปัญญาเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและชุมชน  อีกทั้งเอ้ือให้ผู้เรียนเข้าใจสังคมและชุมชนอย่างลึกซึ้ง มองเห็นความ
สลับซับซ้อน พลวัต เข้าใจการขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโดยภาคประชาชน เข้าใจ
บทบาทขององค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาประเทศจากปฏิบัติการท าวิทยานิพนธ์ในพื้นที่ 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตส านึกอาสาสมัคร รักษ์สันติประชาธรรม  
  2. มีโลกทัศน์แบบองค์รวม วิเคราะห์สังเคราะห์เหตุปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน มีวิธีการท างานพัฒนาแบบ
บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ ประมวล สังเคราะห์สร้างสรรค์แนวคิดและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในฐานวัฒนธรรมของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในทุกระดับ   
  3. มีความเป็นผู้น า มีทักษะความสามารถในการแสวงหา สร้างความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย สร้างความรู้ใช้ในการแก้ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ประหยัด พึ่งตนเองได้และเกิดประโยชน์สุขอย่าง
ยั่งยืนแก่ท้องถิ่นและสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  คาดว่าจะด าเนนิการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน ......5.... ปี 

การพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. การพัฒนาความ
ร่วมมือและรูปแบบ 
ในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการ
วิจัย และการสรา้ง
นวัตกรรมด้านการ 
พัฒนา 

1.  สร้างเครือข่ายสถาบัน องคก์ร ชุมชน  
ที่เป็นแหล่งเรียนรู ้

2.  ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยและพฒันา
เชิงสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์  
ในประเด็นทีส่ัมพันธ์กบังานวิจัยของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและอาจารยผ์ู้สอน 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาจัดและเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
วิจัยและการสรา้งนวตักรรมการพัฒนา 

1. จ านวนงานวิจัย และผลงานวชิาการ
สืบเนื่องของอาจารย ์

2. จ านวนผลงานวิจยัของอาจารย์และ
นักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

3.  จ านวนคร้ังที่อาจารย์และนกัศึกษาเข้า
ร่วมและน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

2. การส่งเสรมิความ 
สามารถด้านการวิจัย
และการสร้าง 
นวัตกรรมการพัฒนา
ของนักวิจัย
ระดับกลางให้เป็น 
นักวิจัยระดับสูง 
 

1. จัดการศึกษาในแผนการเรียนที่ท าวิทยานิพนธ์
อย่างเดียวโดยไม่มีการศึกษางานรายวิชา 
ส าหรับ อาจารย์ นักวิชาการ นกัวิจัย 
นักพัฒนาที่มีผลงานทางวชิาการ หรือมี
ประสบการณ์วิจัยในระดบัปานกลางหรือดีให้
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนักวจิัย นักพัฒนา
นวัตกรรมทางการพฒันาในระดบัสูงและ
เชี่ยวชาญมากข้ึน 

1. จ านวนผลงานวิจยั  บทความวิจัย 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวชิาการ หรือน าเสนอในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดบัชาติ 
และระดับนานาชาต ิ

2. จ านวนนักศึกษาต่อปีการศึกษา  
ที่ส าเร็จการศึกษาในแผนการเรียน 
ที่ไม่มีการศึกษางานรายวิชา  
(แผน ก แบบ ก1) 

3. การติดตาม 
ความก้าวหน้าของ 
การท าวิทยานิพนธ ์

1. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยทุก
ภาคการศึกษาด้วยการน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ ์

2. นักศึกษาเขียนบทความที่เปน็ส่วนหนึ่งของการ
วิจัยวิทยานิพนธ์ในทีป่ระชุมวชิาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาต ิ

1.  ผลการประเมินวิทยานิพนธ์/ 
2.  จ านวนบทความวิทยานพินธ์  

ที่เผยแพร่ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออก เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใน 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคปกติ  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตามความเหมาะสม 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี   

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  นอกวัน-เวลาเวลาราชการ (ภาคค่ า) 
  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์   เวลา  18.00  น.  ถึง  20.00น.  หรือ 
  วันเสาร์ – อาทิตย์   เวลา  9.00 น. ถึง 16.00 น. 
   ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน        เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ

ต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  
2. ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  หรือมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในสาขาที่

เกี่ยวข้อง 
3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  
2. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี 

นับถึงวันสมัคร) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนด 
3. ผู้ศึกษาแผน ก แบบ ก1 จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นที่ท างาน หรือมีประสบการณ์ท างานกับโครงการทางสังคม 
4. เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก าหนด  
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาที่อาจพบก็คือ ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีพอ ท าให้ไม่สามารถผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาใช้เวลามากในการท าความเข้าใจต าราภาษาต่างประเทศ  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ส าหรับผู้ศึกษาที่ได้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าหนด  
จะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2 หรือสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 
หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยได้ระดับคะแนนในระดับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนดก่อนส าเร็จการศึกษา 

2.5    แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  รับปีละไม่เกิน  20 คน โดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาปีละ 16 คน (ร้อยละ 80) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2565 2565 

ชั้นปทีี่ 1 20 20 4 - - 
ชั้นปทีี่ 2 - 20 20 4 - 

ชั้นปทีี่ 3 - - 20 20 4 
รวม 20 40 44 24 24 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 16 20 20 20 
 

 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ การเทียบ
โอนของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ให้เทียบโอนได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด

หลักสูตรอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 
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  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก  1  (ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์)   
    1. วิทยานิพนธ ์      39 หน่วยกิต 
   3.1.2.2 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์)  
     1. หมวดวิชาบังคบั   18  หน่วยกิต 
    2. หมวดวิชาเลือก     9 หน่วยกิต 
    3. วทิยานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 
   3.1.2.3 แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
     1. หมวดวิชาบังคบั    18  หน่วยกิต 
    2. หมวดวิชาเลือก    15 หน่วยกิต 
    3. การค้นคว้าอิสระ      6 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     

3.1.3.1  รหัสวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้  
อักษรย่อ ปพส/PCD หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชา การพัฒนาเขิงสร้างสรรค์ 
 
เลขหลักหน่วย    หมายถึง ล าดับวิชาของแต่ละกลุ่ม 

เลข 0 - 9 หมายถึง ล าดับวิชาของแต่ละกลุ่ม 
เลขหลักสิบ     หมายถงึ กลุ่มของลักษณะวิชา 

เลข 0 หมายถึง วิชาบังคับ 
เลข 7 หมายถึง วิชาเลือกในหมวดวิชาวิจัย 
เลข 8 หมายถึง วิชาเลือกในหมวดวิชาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ 
เลข 9 หมายถึง วิชาเลือกอ่ืนๆ  

เลขหลักร้อย  หมายถึง ระดับของวิชา 
เลข 5   หมายถึง วิชาพื้นฐาน 
เลข 6   หมายถึง วิชาระดับสูง 
เลข 7 หมายถึง วิชาระดับสูงและ/หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
เลข 8   หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์ 

 
 3.1.3.2 รายวิชา 

    1. วิชาบังคับ    
1.1 นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 เฉพาะผู้ที่หลักสูตรประเมินให้ศึกษารายวิชา  

ต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับไม่เกิน 5 วิชา 15 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต 



18 

 

1.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับจ านวน 6 วิชา  
18 หน่วยกิต ดังนี้ 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต  
                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ปพส.601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา 3 (3-0-9) 
PCD 601 Development Paradigm, Concepts and Theories  

ปพส.602 วิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา และการจัดการความรู้ 3 (3-0-9) 
PCD 602 Research Methodology in Development and Knowledge Management 
ปพส.603 การขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมายและกลไกที่สอดรับกับ  3 (3-0-9) 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
PCD 603 Formulation and Enforcement of Development Policy  
 Laws and Mechanism for Social change  
ปพส.604 จริยศาสตร์การพัฒนา 3 (3-0-9) 
PCD 604 Ethics of Development  
ปพส.605 การบริหารองค์กรและโครงการพัฒนา 3 (3-0-9) 
PCD 605 Management of Development Organizations and Projects  
ปพส.701 สัมมนาการจัดการอย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 3 (3-0-9) 
PCD 701 Seminar on Creative Management in Multicultural Society  
  2. วิชาเลือก    

2.1 นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 วิชา 9 หน่วยกิต 
2.2 นักศึกษา แผน ข ให้เลือกศึกษา  5 วิชา รวม  15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต  
                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ปพส.681 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งความซับซ้อนเพื่อการพัฒนา 3 (3-0-9) 
PCD 681 Concept and Application of Complexity Science in Social Development 
ปพส.682 ชนบทไทยศึกษา 3 (3-0-9) 
PCD 682 Thai Rural Studies         
ปพส.691 การจัดการงานอาสาสมัครเพื่องานพัฒนา 3 (3-0-9) 
PCD 691 Volunteer Management for Development Work  
ปพส.692 ประชาสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย 3 (3-0-9) 
PCD 692 Civil Society and Social Development in Thai society  
ปพส.693 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-9) 
PCD 693 Natural Resources Management for Sustainable Development 
ปพส.694 นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  3 (3-0-9) 
PCD 694 Social innovation in local development     
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ปพส.695 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาเมือง 3 (3-0-9) 
 และชนบท (พัฒนาสังคม)    
PCD 695 Information Technology Administration for Urban and   
 Development Planning (Social Development Planning)  
ปพส.696 สัมมนาเฉพาะเร่ืองด้านการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์   3 (3-0-9) 
PCD 696 Seminar on Special Topic Related to Creative Development  
ปพส.697 การศึกษากรณีเลือกสรร 3 (3-0-9) 
PCD 697 Selected Topic of Study  
ปพส.771 การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์ 3 (3-0-9) 
PCD 771 Action Research Design with Creativity and Innovation  
ปพส.772 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา 3 (3-0-9) 
PCD 772 Action Research for Development  
  
  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาเลือกต่างๆ ที่เปิดสอนในหรือนอกมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท โดย
รายวิชาดังกล่าวต้องมีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ระบบทวิภาคและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้นๆซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาต่างคณะได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 
 3.  การค้นคว้าอิสระ  ส าหรับนักศึกษา แผน ข  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต 

ปพส.799   การค้นคว้าอิสระ  6 

PCD799 Independent Study  

 
 4.  วิทยานิพนธ์  ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        หน่วยกิต 

ปพส.839 วิทยานิพนธ์ (ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1) 39 

PCD839 Thesis  

ปพส.800 วิทยานิพนธ์ (ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2) 12 

PCD800 Thesis  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
ปีการศึกษาท่ี 1 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ปพส.839 วิทยานิพนธ์      39 หน่วยกิต ปพส.601 กระบวนทัศน์      3 หน่วยกิต 

แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา 
ปพส.601 กระบวนทัศน์       3 หน่วยกิต 
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา 

 ปพส.602 วิธีวิทยาการวิจัย  3 หน่วยกิต 
การพัฒนา และการจัดการความรู้ 

ปพส.602 วิธีวิทยาการวิจัย   3 หน่วยกิต 
การพัฒนา และการจัดการความรู้ 

 วิชาเลือก 1                     3 หน่วยกิต วิชาเลือก 1                      3 หน่วยกิต 

รวม                            39 หน่วยกิต รวม                              9 หน่วยกิต รวม                               9 หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
ปพส.839 วิทยานิพนธ์      39 หน่วยกิต ปพส.603  การขับเคลื่อน     3 หน่วยกิต 

นโยบาย กฎหมายและกลไกที่สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ปพส.603  การขับเคลื่อน     3 หน่วยกิต 
นโยบาย กฎหมายและกลไกที่สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 ปพส.604  จริยศาสตร์        3 หน่วยกิต 
การพัฒนา 

ปพส.604  จริยศาสตร์         3 หน่วยกิต 
การพัฒนา 

 วิชาเลือก 2                     3 หน่วยกิต วิชาเลือก 2                      3 หน่วยกิต 

รวม                            39 หน่วยกิต รวม                              9 หน่วยกิต รวม                               9 หน่วยกิต 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 
ปพส.839 วิทยานิพนธ์    39 หน่วยกิต ปพส.605 การบริหาร        3 หน่วยกิต 

องค์กรและโครงการพัฒนา 
ปพส.701 สัมมนาการจัดการ 3หน่วยกิต 
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ปพส.605 การบริหาร          3 หน่วยกิต 
องค์กรและโครงการพัฒนา 
ปพส.701 สัมมนาการจัดการ 3 หน่วยกิต 
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 วิชาเลือก 3                     3 หน่วยกิต วิชาเลือก 3                      3 หน่วยกิต 
  สอบประมวลความรู้ 

รวม                            39 หน่วยกิต รวม                              9 หน่วยกิต รวม                               9 หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
ปพส.839 วิทยานิพนธ์      39 หน่วยกิต ปพส.800 วิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต ปพส.799 การค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต 

วิชาเลือก 4                      3 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 5                      3 หน่วยกิต 

รวม                           39  หน่วยกิต รวม                             12 หน่วยกิต รวม                              12 หน่วยกิต 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
วิชาบังคับ 
ปพส.601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา     3 (3-0-9) 
PCD601  Development Paradigm, Concepts and Theories  
     แนวคิด ทฤษฎีร่วมสมัย ข้อถกเถียงที่มีต่อพัฒนาการทางกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่อยู่
เบื้องหลัง  ภายใต้บริบทสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวิธีวิทยา ตลอดจนผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นตามมา จาก
กระบวนทัศน์การพัฒนาก่อนสังคมสมัยใหม่ สู่ยุคความทันสมัยที่มีกระบวนทัศน์แบบลดรูปแยกส่วน เปลี่ยนผ่านมาสู่
กระบวนทัศน์การพัฒนาเชิงบูรณาการแบบองค์รวม รวมถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่เร่ิมก่อร่างขึ้นในสังคม
ร่วมสมัย 
   Explore concepts and theories of Development Paradigms which laid out under 
different socio-economic contexts and methods from the period of pre-modern, modern to 
present. Discuss the shift from modern reductionist- mechanistic to integral-holistic paradigms. 
 

ปพส.602 วิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา และการจัดการความรู้    3 (3-0-9) 
PCD602  Research Methodology in Development and Knowledge Management 
    กระบวนทัศน์ของการวิจัย  หลักการเลือกและวิธีบูรณาการวิธีการวิจัย  การพัฒนากรอบความคิด
การวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวิจัยทางเลือก  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้จากฐานราก (Grounded 
Theory) ของท้องถิ่น การวิจัยประเมินผล  การวิจัยในยุคสารสนเทศ  การพัฒนาเอกสารเชิงความคิดการวิจัย 
ข้อเสนอการวิจัยแบบบูรณาการ  ความเชื่อมโยงของการวิจัยกับการจัดการความรู้  และกระบวนการประเมินผล
งานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
           Discuss research paradigm and principle of integration of research methods.  
Develop conceptual framework of various types of research, include: alternative research, action 
research based on grounded theory, evaluation research, research in information society. Practice 
in writing concept paper, integrated research proposal which demonstrate ability to link research 
and knowledge management, and evaluation of research utilization. 
 

ปพส.603 การขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมายและกลไกที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3-0-9) 
PCD603  Formulation and Enforcement of Development Policy  

Laws and Mechanism for Social change  
การต่อสู้ทางวาทกรรมและรูปธรรมของนโยบาย กฎหมาย กระบวนการ  แนวทางการพัฒนา

นโยบายสาธารณะ  บัญญัติกฎหมายสาธารณะที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน
มิติต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Debate on discursive practices of the state and non-state actors concerning 
formulation and enforcement of the state development policies, law, development procedure, 
public policy, and public laws related to sustainable development.  Analyze how public policies 
effects social change. 



22 

 

ปพส.604 จริยศาสตร์การพัฒนา       3 (3-0-9) 
PCD604 Ethics of Development 

กรอบความคิดเกี่ยวกับจริยศาสตร์ที่สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกระบวนทัศน์ของการพัฒนามนุษย์
และสังคมจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยเน้นหนักการท าความเข้าใจในแนวคิด  และรูปธรรมของ จริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา  เช่น  ความเสมอภาค  ความยุติธรรม  สิทธิมนุษยชน  สิทธิชุมชน  ความยากจน  ความมั่งคั่ง  
การปกครอง  เป็นต้น 

The conceptual frameworks of ethics influencing the paradigm of development of 
human and society from the past to the present by focusing on understanding the conceptual and 
physical aspects of the ethics directly related to  development such as: equality; fairness; human 
rights; community rights; poverty; security; and administration. 

 
ปพส.605 การบริหารองค์กรและโครงการพัฒนา     3 (3-0-9) 
PCD605          Management of Development Organizations and Projects 
 วงจรและขั้นตอนของการบริหารจัดการองค์กรและโครงการพัฒนา  การศึกษาและวิเคราะห์ 
ปัญหา การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินแบบมีส่วนร่วมที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้องาน การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่ ด าเนินการโดยองค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน โดยการศึกษาเน้นที่การฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 Cycle and procedures of management of development organizations and projects 
through the study of various cases. Analyze problems, identify society development strategies. 
Discuss plans, management, and monitoring and evaluation of development projects, 
implemented by both public and private sectors. 
 
ปพส.701 สัมมนาการจัดการอย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม    3 (3-0-9) 
PCD701 Seminar on Creative Management in Multicultural Society 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา 1. ปพส.601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา และ  
  2. ปพส.602 วิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา และการจัดการความรู้ 

   แนวทางการจัดการอย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาอันเกิดจากลักษณะความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในด้านต่างๆ วิเคราะห์บทเรียน
ในอดีตทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อน ามาสู่การออกแบบการจัดการอย่างสร้างสรรค์ 
Prerequisite : Have earned credits of 1. PCD601 Development Paradigm, Concepts and Theories 
  2. PCD602 Research Methodology in Development and Knowledge Management 

Methods of Creative Management aiming for peaceful environment in Thai society. 
Analyze cause of problems within multicultural society. Draw the lessons from Thailand and other 
countries and hence move toward the design of creative management model. 
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วิชาเลือก 
ปพส.681 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งความซับซ้อนเพื่อการพัฒนา   3 (3-0-9) 
PCD681         Concept and Application of Complexity Science in Social Development 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ปพส.601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพฒันา  
  กระบวนทัศน์-วิธีคิดในการท าความเข้าใจสังคมและระบบนิเวศแบบเส้นตรง (Linearity) แยกส่วน 
ลดทอนและแบบซับซ้อน (Complexity) การเปลี่ยนย้ายของกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ที่มีอิทธิพลต่อความรู้
ชุดใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ธุรกิจ 
องค์กรพัฒนา  บูรณาการกระบวนทัศน์แต่ละแบบมาวิเคราะห์วิกฤตการณ์ของชีวิต สังคมและระบบนิเวศตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน 
Prerequisite : Have earned credits of PCD601 Development Paradigm, Concepts and Theories 
  Address paradigms and conceptualization of socio-ecological system adhered by 
various school of thoughts: Linearity, classification, reduction approach and complexity/multiplicity 
approach.  The paradigm shift portraits process of knowledge construction in Natural Science, 
Social Science, and Humanities. The shifts, hence, change world view of the state, business sector, 
and development organization in an analysis of crisis of life, society and ecological system. 
 
ปพส.682  ชนบทไทยศึกษา        3 (3-0-9) 
PCD682   Thai Rural Studies        
  แนวคิด รูปแบบการศึกษาสังคมชนบทไทย ที่เชื่อมโยงกับการเมือง วัฒนธรรม และความสัมพันธ์
กับโลกและประเทศเพื่อนบ้าน การเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม ความเป็นสมัยใหม่ และ
หลังสมัยใหม่ของชนบทไทย วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ของภาค
ชนบทไทย 
  Concepts and methods of Thai rural studies related to politics, culture and global-
local relationship, transformation of agriculture society to entrepreneurial society, modernization 
and post-modernization surrounded by globalization and localization movement. 
 
ปพส.691 การจัดการงานอาสาสมัครเพื่องานพัฒนา      3 (3-0-9) 
PCD691 Volunteer Management for Development Work  
 แนวคิดการจัดการองค์กร กลุ่ม อาสาสมัครเพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับทิศทางงาน
พัฒนา รูปแบบการจัดการ การออกแบบ และการระดมทรัพยากร พัฒนาแนวคิดอุดมการณ์จิตอาสา จิตสาธารณะ และ
การเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม 
 Concepts of organization, group and volunteer management aiming at efficiency 
and effectiveness of development work. Discuss directions, styles of management, designs and 
resource mobilization to raise voluntary ideology, public consciousness and create active 
citizenship. Focus on awareness building with respect to individual differences and fairness.       
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ปพส.692 ประชาสังคมกับการพัฒนาสงัคมไทย 3 (3-0-9) 
PCD692         Civil Society and Rural Development in Thai society 
 ความหมายและแนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกับประชาสังคมก าเนิดและพัฒนาของขบวนการเคลื่อนไหว
ประชาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทยในมิติต่างๆ โดย
เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
 The meaning and concepts about different forms of civil society and Social 
development in Thailand, roles of civil society contributing to development of Thai society in 
different dimensions, especially the rural development, by interconnecting economical, political 
and social changes. 
 
ปพส.693 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-9) 
PCD693          Natural Resources Management for Sustainable Development 
 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในชนบท ความสัมพันธ์กับการพัฒนาชนบทแนวคิดและแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาผลกระทบและความ
ขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รัฐและการเปลี่ยนแปลง  
 Situation of natural resources in Thai rural society and its relation with Rural 
development and approaches to the natural resource management in different dimensions: 
political, economic, social and cultural; and to study the conflicts in natural resource management 
and its’ impacts of the state.  
 
ปพส.694 นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  3 (3-0-9) 
PCD694          Social innovation in local development   
 ความหมาย พัฒนาการและแนวโน้ม การก่อตัวขึ้นของแนวคิด พรมแดนความรู้ ตลอดจน
ความส าคัญของนวัตกรรมสังคมในฐานะผลผลิตที่ถูกคิดและออกแบบ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข เรียนรู้แนวทางและกรอบการวิเคราะห์และการพัฒนาวัตกรรมสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาให้
ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ฝึกฝนการคิดเชิงการออกแบบนวัตกรรมสังคม  (design 
thinking) เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  
 Meanings, development and trends of social innovation.  View Social innovation as 
an important tool to solve economic, social, environment and health problems. Discuss 
experiences and lessons learned from case studies. Develop the social innovation design thinking 
for local development.  
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ปพส.695 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน  3 (3-0-9) 
 พัฒนาเมืองและชนบท (พัฒนาสังคม)   
PCD695 Information Technology Administration for Urban and Development  
 Planning (Social Development Planning) 
 แนวคิด รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) การใช้
โปรแกรมประยุกต์ (Application) การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล (Database System) เพื่อสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน และการตัดสินใจในโครงการพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท 
 Concepts and patterns of information technology administration. Apply application 
programs and database systems to create people participation in planning and decision making in 
urban and rural development projects. 
 
ปพส.696 สัมมนาเฉพาะเร่ืองด้านการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์   3 (3-0-9) 
PCD696 Seminar on Special Topic Related to Creative Development 
 ค้นคว้าและวิเคราะห์ปรากฏการณ์และรากเหง้าของปัญหาในประเด็นการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
อย่างหลากหลาย ตามความสนใจร่วมกันของนักศึกษาและผู้สอน ประมวลแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพื่อวิเคราะห์
ปรากฎการณ์ นักศึกษาออกแบบและน าเสนอโครงร่างงานวิจัย ต่อคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
เป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้าอิสระ 
 Research and analyze the phenomena and root causes of development problems 
using creative development perspectives and other related concepts and theories. Design and 
propose research project which lay as ground for dissertation proposal. 
 
ปพส.697 การศึกษากรณีเลือกสรร 3 (3-0-9) 
PCD697 Selected Topic of Study 
 ค้นคว้าและวิเคราะห์ประเด็นที่สนใจเป็นการเฉพาะ ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่
เอ้ืออ านวยและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามุมมองและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
 Study topics in development science relevant to students’ interests, The seminar 
aims to encourage students to come up with new perspectives and knowledge. 
 
ปพส.771 การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบตักิารอย่างสร้างสรรค์     3 (3-0-9) 
PCD 771 Action Research Design with Creativity and Innovation 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ปพส.601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา  

การออกแบบการวิจัยที่ใช้สหศาสตร์ เน้นการบูรณาการ เชื่อมโยงแบบองค์รวมทั้งส่วนที่เป็นแนวคิด 
เนื้อหา กระบวนการและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่นวัตกรรมทางสังคม (social innovation) นวัตกรรมเชิง
ผลิตภัณฑ์ (product innovation) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (process innovation) และนวัตกรรมเชิงความคิด 
(paradigm innovation) 
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Prerequisite : Have earned credits of PCD601 Development Paradigm, Concepts and Theories          
Design the interdisciplinary and integrated research which links concepts, content 

and corporation process by which concerned sectors can participate. The research projects should 
lead to social innovation, product innovation, process innovation and paradigm innovation. 
 
ปพส.772 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา 3 (3-0-9) 
PCD772 Action Research for Development  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ปพส. 602 วิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา และการจัดการความรู้ 
 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ในชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาด้วยวิธีการ เทคนิคเคร่ืองมือต่างๆ ภายใต้
การควบคุมดูแลของผู้สอน  น าข้อมูลมาฝึกวิเคราะห์ชุมชนแล้วฝึกวางแผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง 
Prerequisite : Have earned credits of  PCD602 Research Methodology in Development and 
 Knowledge Management 
 With close supervision and facilitation of the lecturer, students will have direct 
experiences in filed data collection by using various tools and methods. Based on the obtained 
data, students will perform a community analysis  and subsequently plan for action research to 
solve the problem and improve the community. 
 
การค้นคว้าอิสระ   
ปพส.799   การค้นคว้าอิสระ 6 
PCD799         Independent Study 

 ศึกษาประเด็นหรือปัญหาการพัฒนาที่สนใจ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุม เรียบเรียง
และน าเสนอเป็นรายงานทางวิชาการ โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมในการเขียนรายงาน  

 The student chooses the problem or issue on social Development to study and 
report in academic aormat, dith ethical standard, under the approeal and close supereision oa  the 
academic supereisor.   
วิทยานิพนธ์   
ปพส.839 วิทยานิพนธ์  39 
PCD839         Thesis 
 ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นที่สนใจ โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
อย่างมีมาตรฐานทางวิชาการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการศึกษาน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
หรือกระบวนการใหม่ๆ ในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 

Research, analyze, and synthesize selected topic using conceptual framework and 
related theories to comply with academic standard under the supervision of dissertation advisor. 
The research findings should lead to the development of new knowledge. 
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ปพส.800 วิทยานิพนธ์  12 
PCD800         Thesis 
 ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นที่สนใจ โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
อย่างมีมาตรฐานทางวิชาการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการศึกษาน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
หรือกระบวนการใหม่ๆ ในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
 Research, analyze, and synthesize selected topic using conceptual framework and 
related theories to comply with academic standard under the supervision of dissertation advisor. 
The research findings should lead to the development of new knowledge. 
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3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  

 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
(ความเชี่ยวชาญ) 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
1. 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ดร. อรศรี  งามวิทยาพงศ ์ สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 

 (การพัฒนาชุมชน)  ร.ม. การระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2530 
   ว.บ. การหนังสือพิมพ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2522 

2. 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ Ph.D. Economics จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2545 
  (เศรษฐศาสตร ์  M.E. Economics มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2529 
  การเมืองและแรงงาน)  ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2525 

3. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 
(สังคมวิทยาการย้าย
ถิ่น, สังคมวิทยา
ชนบท) 

สร้อยมาศ รุ่งมณี Ph.D. 
ศศ.ม. 
ร.บ. 

Human Geography 
เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

The University of Sydney, Australia, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

1. 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ดร. อรศรี  งามวิทยาพงศ ์ สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2546 
  (การพัฒนาชุมชน)  ร.ม. การระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2530 
    ว.บ. การหนังสือพิมพ ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2522 

2. 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ดร. นภาพร อติวานิชย
พงศ์ 

Ph.D. Economics จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2545 

  (เศรษฐศาสตร์  M.E. Economics มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2529 
  การเมืองและแรงงาน)  ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2525 

3. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
(สังคมวิทยาการย้ายถิน่, 
สังคมวิทยาชนบท) 

สร้อยมาศ รุ่งมณี Ph.D. 
ศศ.ม. 
ร.บ. 

Human Geography 
เศรษฐศาสตร์ การเมือง  
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

The University of Sydney, Australia, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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  3.2.3 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสอนในหลักสูตร 

ล าดับที ่
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. 3600xxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ  มงคลชัยอรัญญา Ph.D. Urban Environmental Management Asian Institute of Technology 2546 
2. 3100xxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ ปาริชาติ วลัยเสถียร M.Sc. Rural Development Planning  Asian Institute of Technology 2524 

3. xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย์  ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ Doctorat Histoire de l’art et Archeologie Universite de Paris-Sorbonne, 
France 2541 

4. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์  ธนิก เลิศชาญฤทธ ์ Ph.D. Anthropology Washington State University, 
USA 2001 

5. xxxxxxxxxxxxx - พิสิฐ เจริญวงศ์ M.S. Anthropology University of Pensilvania, USA 2515 
6. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์  อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ ์ Ph.D. Special Education for The Gifted  University of Pittsburgh, USA. 2532 

7. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์  ฉันท์หทัย  อาจอ่ า Ph.D. Ph.D. (Candidate in Development 
and Planning) 

Aalborg University,DEN 2559 
 

8. xxxxxxxxxxxxx - ปรีดี โชตชิ่วง Ph.D. องค์กรและพัฒนาองค์กร จากมหาวิทยาลัยเซ็นทรัล ลูซอน 
เสตท  สาธารณรัฐฟิลนิปนิส์ 2533 

9. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ ประภาส ปิ่นตบแต่ง Ph.D. รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2540 

10. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บัญชร แก้วส่อง Ph.D. พัฒนศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2531 
 

11. xxxxxxxxxxxxx - นัฐวุฒิ  วงศาเสถียร Ph.D. Organizational Development and มหาวิทยาลยับูรพา  2555 
     Human Capability Management   
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ) (ถ้ามี) 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ไม่มี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการค้นคว้าอิสระ  และการท าวิทยานิพนธ์  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

แผน ก แบบ ก1 
นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์โดยต่อยอดพื้นฐานความรู้เดิม เพื่อสร้างความรู้ใหม่และท าให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
แผน ก แบบ ก2 นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านการ

พัฒนาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องศึกษาประเด็นหรือปัญหาที่นักศึกษาสนใจ โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ผู้ควบคุม เรียบเรียงและน าเสนอเป็นรายงานทางวิชาการ  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการท าการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย และ
กระบวนการท าวิจัยตามแนวทาง และสามารถด าเนินการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ทางด้าน
การพัฒนา 
 5.3 ช่วงเวลา 
  แผน ก แบบ ก1  ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 1 
      แผน ก แบบ ก2  ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2 
      แผน ข    ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
    แผน ก แบบ ก2  39 หน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก1  12 หน่วยกิต 
  แผน ข     6 หน่วยกิต 
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 5.5 ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ  และการสอบประมวลความรู้ 
 5.5.1  การท าวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ   

 5.5.1.1 แผน ก แบบ ก1   ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ 
  1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
เมื่อสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติตามที่หลักสูตรก าหนด  
  2. นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 
  3. หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้คณบดี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวม 
ไม่น้อยกว่า  3 คน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  5.5.1.2  แผน ก แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา   
  1. นักศึกษาจะจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00   
  2. นักศึกษาต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 
  3. หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้คณบดี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวม  
ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 
  5. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  5.5.1.3 แผน ข ท าการค้นคว้าอิสระและศึกษารายวิชา   
  1. นักศึกษาจะจดทะเบียนท าการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  
2 ภาคการศึกษา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00   
  2. นักศึกษาจะมีสิทธิ์ท าการค้นคว้าอิสระ เม่ือนักศึกษาสอบประมวลความรู้ผ่าน  
  3. นักศึกษาต้องท าการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 
  4. หลังจากจดทะเบียนท าการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการการค้นคว้า
อิสระ รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะให้ค าแนะน านักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการ
ค้นคว้าอิสระ 
  5. อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ 
 1. อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 5.5.3  การสอบการค้นคว้าอิสระ  

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2. การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์  
 5.5.4  การสอบประมวลความรู้  เฉพาะแผน ข 
  1. การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่า 
  2. นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาบังคับครบ 9 หน่วยกิต 
โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  3. หลักสูตร จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบแบบข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า 
ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดี เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

4. นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง  มิฉะนัน้ 
จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 5.6 การเตรียมการ 

1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
2. ส่งนักศึกษาไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีต่างๆ 
3. มีการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นประจ าทุกเทอม 
 5.7 กระบวนการประเมินผล 

1. ประเมินจากคุณภาพการท าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
2. ประเมินจากความสม่ าเสมอและความต่อเนื่องในการท าและวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ร่วมกับ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ประเมินจากจ านวนผลงานของนักศึกษาที่น าเสนอในเวทีวิชาการ 
4. ประเมินจากการได้รับเชิญไปบรรยาย/เสวนาในประเด็นทีน่ักศึกษาท าหรือวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. เป็นผู้มีความสามารถและทักษะการคิดเชิง

บูรณาการ สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
องค์ประกอบในมิติและในระดับต่างๆ ได้โดยชัดเจน  
เพียงพอที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และ 

2. เป็นนักปฏิบัติที่ด าเนินการอย่างมีฐานคิด  มิใช่
นักเทคนิค ผลิตซ้ าสิ่งเดิม  แต่สามารถคิดสร้างสรรค์การ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านแนวคิดและปฏิบัติการอย่างบูรณา
การทั้ง 2 ส่วน ให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม 

3. เป็นผู้มีจิตส านึกต่อส่วนรวมทุกระดับ และต่อ
การธ ารงรักษาระบอบประชาธิปไตย ระบบนิเวศ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  ไม่ละเลย เพิกเฉยต่อความอยุติธรรม 
ทุกรูปแบบ 
 
  

1. การเรียนรายวิชา  เน้นการพัฒนาเชิงความคิดใช้
รูป แบบการสั มมน ากับบุ คคลที่ มี ความแตกต่ า ง
หลากหลาย  เพื่อให้ตระหนักถึงความรู้และความคิดใน
แบบต่างๆ, การถอดบทเรียนนักคิด-นักปฏิบัติในระดับ
สากลและท้องถิ่น, การฝึกฝนทดลองการคิด  เป็นต้น 

2. การจัดท าวิทยานิพนธ์  โดยเฉพาะใน แบบ ก1  
ที่มุ่งฝึกฝนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
เพื่อสร้างประสบการณ์ของกระบวนการบูรณาการ
ความคิด ความรู้ และการปฏิบัติจากสถานการณ์จริงใน
ระดับพื้นที่ทั้งท้องถิ่นและพื้นที่ทางสังคม กระตุ้นให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความเชื่อมโยงของการคิดและการ
ปฏิบัติ/การวิจัยและการพัฒนา (R & D) ที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงใหม่ในระดับต่างๆ  

3. เปิดช่องทางสนับสนุนการร่วมเรียนรู้อย่าง
หลากหลายทั้งภายในหลักสูตรและวงวิชาการภายนอก 
เช่น การร่วมท างานวิจัยกับคณาจารย์  การเป็นผู้ช่วย
สอน  การร่วมเวทีเสนอผลงานวิชาการ การตีพิมพ์
บทความ  เป็นต้น 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น  
2. วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการสัมมนา กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่าง

ในมิติต่างๆ โดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีศึกษาที่ เป็นประเด็นถกเถียงทางจริยธรรม  
จัดประสบการณ์ตรงให้เรียนรู้ครอบคลุมประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิต การท างาน และสังคม 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินระหว่างเรียนและภายหลังสิ้นสุดการเรียนรายวชิา 
โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมชั้น  และวิทยากรพิเศษที่รับเชิญ 
 
 2.2 ความรู ้
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม

กับการแก้ไขปัญหา 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ รวมทั้งการน าไปประยุกต์  
4. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
6. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วน าความรู้มาปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับ
ผู้อื่น การใช้ปัญหาเป็นฐาน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งในชั้นเรียน และพื้นที่ทางสังคม โดยกลวิธีในการสอน  
มีทั้งบรรยาย อภิปราย การค้นคว้า การลงมือปฏิบัติผ่านการท าวิจัยย่อย  ศึกษาจากกรณีศึกษาด้วยการดูงาน 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
   มีการประเมินหลายวิธี  ทั้งการน าเสนอผลงานการค้นคว้าในชั้นเรียนและพื้นที่ปฏิบัติงาน การรับ
มอบหมายให้วิจารณ์งานผู้อ่ืน  การจัดท ารายงานย่อยและรายงานภาค  การท าหน้าที่ผู้ช่วยสอน  ท าหน้าที่
ผู้ด าเนินการสัมมนา  
 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
   3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
   4. สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่มใน
สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
การถอดบทเรียน   
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจากการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์   
การน าเสนอนวัตกรรมที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคต  
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
   2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   3. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง แสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
   สอนโดยเน้นการท างานกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้สอนกับผู้เรียน 
ผู้เรียนกับวิทยากรพิเศษ และการเรียนรู้ความสัมพันธ์กับบุคคลระดับต่างๆ ในพื้นที่ทางสังคมที่หลากหลาย แตกต่าง 
การมอบหมายงานในชั้นเรียนและในพื้นที่การเรียนรู้ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
   ประเมินความสามารถและความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน  กับบุคคล และ
องค์กรในพื้นที่เรียนรู้ ประเมินกระบวนการท างาน  ความทุ่มเทจริงจังในการพัฒนาคุณภาพของงานกลุ่มที่
มอบหมาย และความพร้อมเพรียงในการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
   1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  
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   2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
   3. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
   4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
   จัดการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารสองทาง ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
   ประเมินผลจากการน าเสนองานทั้งการพูด อภิปราย การจับประเด็นจากการฟัง การเขียน 
บทความ รายงาน  การเขียนบทวิเคราะห์ในประเด็นที่มอบหมาย  และการสอบปากเปล่า  
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 

Mapping) 
 3.1  คุณธรรม จริยธรรม   

1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น  
2. วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 3.2  ความรู ้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ รวมทั้งการน าไปประยุกต์  
4. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
6. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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 3.3  ทักษะทางปัญญา   
   1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   2. สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
   3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
   4. สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
 3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
   1. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
   2. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   3. มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   4. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง แสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  
  2. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
  3. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
วิชาบังคับ                          
ปพส.601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา                          
ปพส.602 วิธีวิทยาการวิจยั การพัฒนา และการจัดการความรู้                             
ปพส.603 การขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมายและกลไกทีส่อดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ปพส.604 จริยศาสตร์การพัฒนา                           
ปพส.605 การบริหารองค์กรและโครงการพัฒนา                          
ปพส.701 สัมมนาการจัดการอย่างสรา้งสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                            
วิชาเลือก                          
ปพส.681 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งความซบัซ้อน 

เพื่อการพัฒนา  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ปพส.682 ชนบทไทยศึกษา                           
ปพส.691 การจัดการงานอาสาสมัครเพื่องานพัฒนา                                 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ปพส.692 ประชาสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย                          
ปพส.693 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื                           

ปพส.694 นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                           
ปพส.695 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน 

พัฒนาเมืองและชนบท (พัฒนาสังคม)  
                         

ปพส.696 สัมมนาเฉพาะเร่ืองด้านการพฒันาเชิงสรา้งสรรค์                            

ปพส.697 การศึกษากรณีเลือกสรร                           
ปพส.771 การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบตักิารอย่างสร้างสรรค์                             

ปพส.772 การวิจัยเชิงปฏบิัติการเพื่อการพัฒนา                           
การค้นคว้าอิสระ                          
ปพส.799 การค้นคว้าอิสระ                           
วิทยานิพนธ์                          
ปพส.839  วิทยานพินธ์ 39 หนว่ยกิต                           
ปพส.800  วิทยานพินธ์ 12 หนว่ยกิต                           



 

 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 
 1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) หรือ
ระดับไม่ต่ ากว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก  
ให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 
 1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U (ใช้ไม่ได้) หรือระดับต่ ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร  
จะลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า  
C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษา
ซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 
 นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก 
 1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U  
(ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 
 1.5 การวัดผลวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น  
2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต 
 1.6 เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดูแลกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  
  2. มีการประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชา 
  3. มีการรายงานผลการประเมนิทวนสอบผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวชิาไปยังอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ 
รายวิชาและกรรมการบริหารหลักสูตร 
  4. กรณี วิทยานิพนธ์ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2561 
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  1. ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์โดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

2. ติดตามผลส าเร็จหรือผลงานที่โดดเด่น เช่นการได้รับรางวัล ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. รวบรวมประวัติผลงานทางวิชาการ (portfolio) ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 แผน ก แบบ ก1 
    1. ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร 
 2. ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
วิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง  

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ 
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

4.  น าวิทยานิพนธ์ เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก าหนด  

 3.2 แผน ก แบบ ก2 
 1. ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.  ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่

วิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมม์ในรายงานการประชุมวิชาการ 
(Proceeding)  

6.  น าวิทยานิพนธ์ เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

7.  ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก าหนด  
 

 

 3.3 แผน ข 
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 1. ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  
2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
3. ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 4. ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ 
 5. ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง 

6. นักศึกษาต้องส่งบทความการค้นคว้าอิสระให้วิทยาลัยเพื่อพิจารณาส่งไปตีพิพม์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

7. น าการค้นคว้าอิสระเข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

8.  ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก าหนด 
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