
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (การพฒันาเชิงสร้างสรรค)์  
เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่  

๐ หลกัสตูรภาคปกต ิ 39 หนว่ยกิต ใชเ้วลาเรยีน 2 ปี ค่ าใช้จ่ ายในการเรยีนปีละ 40,000 บาท (สอนวันเส
าร์- อาทิตย์)  รับจํานวน 15 คน 
๐ เปิดสอนที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ 
๐ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา : จบปริญญาตรีทุกสาขา เกรดสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรอืมีประสบการณ์ทํางานพัฒนาใน 
พ้ืนที่หรือเชิงประเด็น ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
๐ ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ ์ รวมท้ังส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELT หาก 
คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมระหว่างที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทในปีแรก 

รูปแบบการเรียน 
� แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ  

(1) แผน ก 1  สําหรับคนมีประสบการณ์ ทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว เน้นสร้างความรู้จากงานในพ้ืนที่หรือ
ประเด็น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนํา กํากับดูแลเป็นระยะ (หากจําเป็น อาจต้องเรียนบางวิชาเพ่ือเพ่ิม
ความรู้พ้ืนฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต)  - ทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 

(2) แผน ก 2  เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
(3) แผน ข  เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  และค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต (ไม่ทําวิทยานิพนธ์) 

เนื้อหารายวิชา 
วิชาบังคับ : (1) กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา, (2) วิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา และการจัดการความรู้, (3) 
การขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมาย และกลไกท่ีสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม, (4) จริยศาสตร์การพัฒนา, (5) การ
บริหารองค์กรและการพัฒนา และ (6) สัมมนาการจัดการอย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
วิชาเลือก : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งความซับซ้อนเพ่ือการพัฒนา, ชนบทไทยศึกษา, การจัดการงาน
อาสาสมัครเพ่ือการพัฒนา, ประชาสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน, 
นวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น, การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผน, สัมมนาเฉพาะ
เร่ือง (ด้านการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์), การศึกษากรณีเลือกสรร, การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์, 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา  (เลือกให้หน่วยกิตครบตามเง่ือนไขของหลักสูตร) 

การสนับสนุนนักศึกษา : 
�  นักศึกษาอาจร่วมทําวิจัยหรือทํางานในโครงการวิชาการของคณาจารย์ในวิทยาลัย 
� นักศึกษาที่เรียนแผน ก 1 ที่เลือกหัวข้อที่น่าสนใจอาจได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยและ/หรือองค์กรภาคีของ

วิทยาลัย (ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาเชงิสร้างสรรค์ 

(หลักสตูรพหุวทิยาการ/หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชา การพัฒนาเชิงสรา้งสรรค ์
(หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ ท่าพระจันทร์ / วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25420051100158 
  ภาษาไทย : หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
  ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Creative Development 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย    ช่ือเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 
ช่ือย่อ ศศ.ม. การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 

ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม Master of Arts (Creative Development) 
ช่ือย่อ M.A. (Creative Development) 

3. วิชาเอก
  ไม่ม ี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   39 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรพหุวิทยาการ ระดับปริญญาโท ศกึษา 2 ปี  
 5.2 ภาษาที่ใช้   

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยเป็นหลัก มีการใช้ภาษาต่างประเทศตามความจําเป็น 
ในกรณีที่มีผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศมาเป็นผู้บรรยาย วิทยากร หรือแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ เอกสารที่ ใช้ในการศึกษา หนังสือ ตําราหลัก เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดย
ภาษาต่างประเทศจะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย นักศึกษาในประชาคมอาเชียน และนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน 
และเข้าใจภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ชนบทศึกษาและการ 

พัฒนา) พ.ศ. 2556  
กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
  ในการประชุมคร้ังที่ ………… เมื่อวันที่  ……..  เดือน ........................  พ.ศ.  ……………… 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ……………………. 

เมื่อวันที่  ……..  เดือน ........................  พ.ศ.  ……………… 
7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา  2563 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา
  นักวิจัยหรือนักวิชาการของหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ 
องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ  

1. พนักงานของภาคธุรกิจทําหน้าที่ดูแลงานด้านพัฒนามนุษย์ พัฒนางานที่เช่ือมสัมพันธ์กับชุมชน
(งานด้าน corporate social responsibility) หรือองค์กรที่ทํางานด้านการพัฒนาชุมชน  

2. นักพัฒนาอิสระ
3. ผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม (social enterprise)
4. นักวางแผนกลยุทธประจําหน่วยงานรัฐและเอกชน
5. ที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในการประสานงานกับภาครัฐและ/หรือชุมชน

9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

การศึกษาท่ีจบ 
1 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์  - สส.ด. (การบริหารสังคม)  

ความเชี่ยวชาญด้านการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 
พัฒนาชุมชน  - ร.ม. (การระหว่างประเทศและการ  

ฑูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2530 
 - ว.บ. (การหนังสือพิมพ์)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522 

2 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์  - Ph.D. (Economics) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 
- M.E (Economics) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529 

ความเชี่ยวชาญด้าน  
เศรษฐศาสตร์การเมือง  
และแรงงาน

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525 
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ลําดับ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี

การศึกษาท่ีจบ 
3 3339xxxxxxxxx ศาสตราจารย ์ดร.

ความเชี่ยวชาญด้าน 
วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ - Ph.D. (Urban Environmental 

 Engineering & Management) 
การพัฒนาชุมชน AIT, 2543

- M.S. (Agrarian Studies) U. of 
the Philippines Los Banos, 
2525 
- กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2518 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ย่ิงจากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลชุดต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก   กล่าวในส่วนของบริบทแรก  เศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์ร้ายแรงจาก
เศรษฐกิจฟองสบู่แตกและการลดค่าเงินในปี 2540  เกิดนโยบายใหม่จากรัฐบาลในการฟ้ืนฟูประเทศ  เช่น 
นโยบายเศรษฐกิจรากหญ้า ซึ่งให้ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางรวดเร็วในพ้ืนที่ชนบท โดยเฉพาะนโยบายประชานิยม ซึ่งยกระดับรายได้ การ
อาชีพ  และรูปแบบการบริโภค  ความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคชนบทอย่างรวดเร็ว  จนกระทั่งนิยามเดิม
ของ “ชนบท” อันหมายถึงพ้ืนที่เกษตรกรรมในรูปแบบที่ใช้แรงงานเข้มข้น  พ่ึงพิงรายได้หลักจากการเกษตรมา
สู่เกษตรกรรมสมัยใหม่  การใช้เครื่องมือเคร่ืองจักรในการเกษตร  และภาคธุรกิจได้เข้าไปในมีบทบาทในภาค
การเกษตรเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน  เกิดอุตสาหกรรมการเกษตรท้ังในไร่ นา สวน การปศุสัตว์  โครงสร้าง
รายได้หลักมิได้มาจากการเกษตรเพียงอย่างเดียว หากแต่มาจากการรับจ้างในภาคเกษตรกรรมและงานในเมือง
เพ่ิมมากขึ้นตามการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและกึ่งเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ ช้ีชัดว่า ชนบทในรูปแบบเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว  และจากนโยบาย-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งจะเปลี่ยนประเทศไทยให้พ้นกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง และการเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  บริบทเหล่าน้ีจะยิ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและอย่าง
กว้างขวางกับพ้ืนที่ชนบทเดิม เมื่อรวมกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับโลกและภูมิภาค  โดยเฉพาะการ
เกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การเติบโตขยายอํานาจอย่างกว้างขวางและทรงพลังของมหาอํานาจ
เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน  ก่อผลกระทบให้กับการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างมหาศาล  ทั้งด้าน
การใช้และจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ชนบท ทั้งป่า เขา ทะเล  การอาชีพ การจ้างงาน 
ฯลฯ การเปล่ียนเส้นทางคมนาคมใหม่ ๆ  การข้ามพรมแดน  กฎหมาย ข้อบังคับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ  
ล้วนแล้วแต่ก่อผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างที่อาจกล่าวได้ว่า  มิเคยเกิดขึ้นมาก่อน หรือเคย
เกิดข้ึนมาแล้ว ในยุคการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย (Modernization)  ยุคโลกไร้พรมแดนของโลกาภิวัตน์  
(Globalization) หากแต่ไม่กว้างขวางไร้พรมแดนเท่ากับปัจจุบันและอนาคตอันใกล้น้ี  เน่ืองจากมีปัจจัยสําคัญ
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ของความก้าวหน้าอย่างสูงของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยเร่งที่สําคัญของการขับเคลื่อนขนาดการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางรวดเร็ว  

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  อิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นความเจริญเติบโตและความม่ังค่ังทางวัตถุดังที่กล่าวมา 
เกิดขึ้นโดยที่นโยบายรัฐ  กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง ไม่เอ้ืออํานวยให้เกิดความเสมอภาคและ
ยุติธรรมแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และการขาดธรรมาภิบาลจากปัญหาทุจริต คอรัปช่ัน   ได้ก่อให้เกิดการเอารัด
เอาเปรียบ  มือใครยาวสาวได้สาวเอา ขยายช่องว่างของเศรษฐฐานะระหว่างคนยากจนและคนร่ํารวยอย่าง
รุนแรงชัดเจนมากย่ิงขึ้นอีก  เป็นชนวนจุดให้เกิดการต่อสู้  การใช้ความรุนแรงทางการเมืองอย่างดุเดือดและ
เรื้อรัง  เช่นเดียวกับการใช้ความรุนแรงระหว่างผู้คนในสังคม  ทั้งจากการถูกบีบคั้นของความยากจนและการ
เสพติดวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม  หลุ่มหลงวัตถุ  ความมั่งค่ัง เกิดการหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์  การทํา
ร้ายทารุณกรรมเด็ก  คดีอาชญากรรม  และการเพ่ิมมากขึ้นของผู้ติดยาเสพติดสุรา และปัญหาสุขภาพจากโรค
ไม่ติดต่อ (Non Communicable Deseases / NCD) ซึ่งกลายเป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของพลเมือง และ
การใช้งบประมาณมหาศาลในการรักษา  อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่นําไปสู่การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร ก่อผลกระทบโดยตรงและอย่างย่ิงต่อรูปแบบของวิถีชีวิต  ระบบ
ความสัมพันธ์ในทุกระดับทั้งในครอบครัว กลุ่ม  องค์กร  สถาบัน  และสังคมโดยรวม  ที่อยู่อาศัยกันแบบ
ปัจเจกนิยม ตัวใครตัวมัน  ละเลยการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณ   
  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ที่กระทบ กับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ   

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในภาคชนบทดังที่กล่าวมา  มีผลกระทบโดยตรงให้หลักสูตร
การศึกษา  ซึ่งเคยใช้ฐานชนบทเป็นพ้ืนที่สําคัญของการศึกษาเรียนรู้เพ่ือสร้างการพัฒนา  คือหลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต (ชนบทศึกษาและการพัฒนา) มิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางบริบทของพ้ืนที่ชนบทเดิม  ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้บูรณาการความรู้ทุกศาสตร์  ใน
ฐานะของ“พัฒนศาสตร์” ให้พลิกกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นได้จัดการตนเอง (Self 
Regulation/Organization) มิใช่การพัฒนาที่ต้ังอยู่บนวาทกรรมการพัฒนาและความรู้แบบเดิมที่เน้นจากบน
ลงล่าง (Top down)  หากแต่ตระหนักรู้จุดอ่อนจุดแข็งของการพัฒนาที่ผ่านมา  มีศักยภาพที่จะคัดสรรนําสิ่งที่
เกิดขึ้นใหม่มาต่อยอดบนฐานเดิมของชุมชน  ด้วยความเชื่อมั่นการมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมตามระบอบ
ประชาธิปไตยในการพัฒนาของท้องถิ่นตามอุดมการณ์สําคัญของ ศ.ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  

 หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จะให้ลําดับความสําคัญเบ้ืองต้นสูงสุดแก่การร่วมพัฒนาปัจจัยที่ท้องถิ่นขาด
แคลนมาอย่างต่อเน่ืองตลอดหลายทศวรรษของการพัฒนา คือการพัฒนาความรู้ กระบวนการเรียนรู้จาก
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความมั่นคงอย่างแข็งแกร่งย่ังยืน  ก่อนการเช่ือมต่อกับภาคีอ่ืน  บริบทอ่ืน  ที่แม้จะมี
ความสําคัญอย่างย่ิงในปัจจุบัน แต่ควรเกิดขึ้นเมื่อรากฐานความรู้ของท้องถิ่นได้รับการต่อเติมให้มั่นคง เพียง
พอที่จะไม่คลอนแคลน จนถูกดูดกลืนเข้าเป็นบริวารของการพัฒนากระแสหลักให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ  เหมือน
หลายทศวรรษท่ีผ่านมา  เพราะมีแต่การเสริมพลังให้เกิดการสร้างความรู้-กระบวนการเรียนรู้ของท้องถ่ิน
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เท่าน้ัน  ชุมชนและสังคมไทยจึงจะมีพลังก้าวเดินสู่ความเสมอภาค เท่าเทียมได้จริง  มีกําลังที่จะก้าวสู่จุดหมาย
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal /SDG) ในศตวรรษที่ 21  
  ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ วิทยาลัยฯจึงเห็นความสําคัญและความจําเป็นของการปรับเปลี่ยนหลักสูตร  
ศศ.ม.(ชนบทศึกษาและการพัฒนา) ให้สมสมัยและก้าวนําการเปลี่ยนแปลงได้  ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรปี  
2556  อีกครั้งหน่ึง และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 

 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การปรับปรุงหลักสูตรคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายในพันธกิจสําคัญของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย 
อ๊ึงภากรณ์  ซึ่งกําหนดขึ้นตามปณิธานและแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์  คือการจัดการศึกษา
ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในภาคชนบทหรือในชุมชนท้องถิ่น โดยตีความ “คุณภาพ
ชีวิต” มิให้แยกส่วนหรือจํากัดตามการพัฒนากระแสหลักที่มีรัฐ ธุรกิจ เพียงกระแสเดียว  หากจะต้องมุ่งพัฒนา
ตามอุดมการณ์ของ “คุณภาพแห่งชีวิต : ปฏิทินแห่งความหวังจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”ของ
ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอ่ืน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

  ไม่ม ี
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  ไม่ม ี
 13.3 การบริหารจัดการ 

ไม่ม ี

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร

1.1 ปรัชญา
  มุ่งสร้างมหาบัณฑิตให้มีความเช่ียวชาญการคิดในแบบต่างๆ  พร้อมกับเป็นนักปฏิบัติในการพัฒนา 

สังคม  ท้องถิ่น อย่างเข้าใจในความเฉพาะของบริบทที่หลากหลายแตกต่าง  เป็นยึดมั่นในอุดมการณ์สันติ
ประชาธรรม คือสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างสันติวิธี พัฒนาประชาธิปไตยอย่างใส่ใจในเสรีภาพ 
ความยุติธรรม  และภราดรภาพ  มีสํานึกที่เอ้ืออาทรต่อสรรพชีวิตและระบบนิเวศ   เป็นผู้มีทักษะในการ
เช่ือมโยงแนวคิดและการปฏิบัติให้บูรณาการไปสู่การเกิดนวัตกรรมในท้องถิ่นและสังคม  ด้วยการศึกษาเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ทํางาน  อีกทั้งมีความสามารถในการส่ือสาร  สร้างแรง
บันดาลใจ  เป็นผู้นําและผู้ตาม  ผู้เช่ือมประสาน  อย่างเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน 

 1.2 ความสําคัญ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2561)  เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (Multidisciplinary Discipline)  มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพันธกิจ
หลักของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  เน่ืองจากหลักสูตรมุ่งเน้นเร่ืองการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางการพัฒนา โดย
บูรณาการกระบวนการทําวิทยานิพนธ์เข้ากับการทํางานรับใช้สังคมโดยเฉพาะในระดับชุมชน-ท้องถิ่นอย่างเป็น
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รูปธรรม  เกิดวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานวิชาการที่รับใช้สังคม  พัฒนาความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมของการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  เกิดการจัดการความรู้อันช่วยเสริมสร้างพลังในการจัดการตนเอง 
(Self Organization) ของครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร และสังคม ที่อยู่บนฐานของภูมิปัญญาเดิมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและชุมชน  อีกทั้งเอ้ือให้ผู้เรียนเข้าใจสังคม
และชุมชนอย่างลึกซึ้ง มองเห็นความสลับซับซ้อน พลวัต เข้าใจการขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย ที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาโดยภาคประชาชน เข้าใจบทบาทขององค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาประเทศ
จากปฏิบัติการทําวิทยานิพนธ์ในพ้ืนที่ 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตสํานึกอาสาสมัคร รักษ์สันติประชาธรรม
2) มีโลกทัศน์แบบองค์รวม  วิเคราะห์สังเคราะห์เหตุปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน มีวิธีการทํางานพัฒนา

แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ สามารถคิด วิเคราะห์ ประมวล สังเคราะห์สร้างสรรค์แนวคิดและวิธีการพัฒนาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในฐานวัฒนธรรมของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในทุกระดับ   

3) มีความเป็นผู้นํา มีทักษะความสามารถในการแสวงหา สร้างความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย สร้างความรู้ใช้ในการแก้ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ประหยัด พ่ึงตนเองได้และเกิดประโยชน์สุข
อย่างย่ังยืนแก่ท้องถิ่นและสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง    คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน ......5.... ปี
การพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. การพัฒนาความ
ร่วมมือและรูปแบบใการ 
จัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นการวิจัย และการ 
สร้างนวัตกรรมด้านการ 
พัฒนา 

1. สร้างเครือข่ายสถาบัน องค์กร ชุมชน ที่
เป็นแหล่งเรียนรู้

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนทําวิจัยและ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์
ในประเด็นที่สัมพันธ์กับงานวิจัยของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน

4. ส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักศึกษาจัดและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

ที่เกี่ยวเน่ืองกับการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนา 

1. จํานวนงานวิจัย และผลงาน
วิชาการสืบเน่ืองของอาจารย์

2. จํานวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษาที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

3. จํานวนคร้ังที่อาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมและนําเสนอ
ผลงาน

ทางวิชาการในการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 
2. การส่งเสริม
ความสามารถด้านการ 
วิจัยและการสร้าง 
นวัตกรรมการพัฒนาของ 

1. จัดการศึกษาในแผนการเรียนท่ีทํา
วิทยานิพนธ์อย่างเดียวโดยไม่มีการศึกษา
งานรายวิชา สําหรับ อาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนาท่ีมีผลงาน

1. จํานวนผลงานวิจัย  บทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือ
ส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ หรือ
นําเสนอในการประชุมสัมมนา
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การพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

นักวิจัยระดับกลางให้เป็น 
นักวิจัยระดับสูง 

     ทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์วิจัยใน 
     ระดับปานกลางหรือดีให้สามารถพัฒนา 
     ไปสู่การเป็นนักวิจัย นักพัฒนา 
     นวัตกรรมทางการพัฒนาในระดับสูงและ 
     เช่ียวชาญมากขึ้น 

ทางวิชาการระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

2. จํานวนนักศึกษาต่อปีการศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาในแผนการ
เรียนท่ีไม่มีการศึกษางานรายวิชา
(แผน ก แบบ ก1)

3. การติดตาม
ความก้าวหน้าของการทํา 
วิทยานิพนธ์ 

1. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการ
วิจัยทุกภาคการศึกษาด้วยการนําเสนอ
รายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุม
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

2. นักศึกษาเขียนบทความที่เป็นส่วนหน่ึงของ
การวิจัยวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

1. ผลการประเมินวิทยานิพนธ์/
2. จํานวนบทความวิทยานิพนธ์ ที่

เผยแพร่

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนนิการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออก เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใน 1  

ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยเพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคปกติ  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตามความเหมาะสม 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี  
2. การดําเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
นอกวัน-เวลาเวลาราชการ (ภาคคํ่า) 

เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์   เวลา  18.00  น.  ถึง  20.00น.  หรือ 
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์   เวลา  9.00 น. ถึง 16.00 น. 
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม - พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน        เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศ

หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  
2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  หรือมีประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า 3 ปี ใน
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สาขาที่เก่ียวข้อง 
3) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรอื TOEFL หรอื IELTS (ผลสอบต้อง

ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด 
 3) ผู้ศึกษาแผน ก แบบ ก1 จะต้องเป็นผู้ที่มีพ้ืนที่ทํางาน หรือมีประสบการณ์ทํางานกับโครงการ

ทางสังคม  
4) เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรือวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ กําหนด  

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ปัญหาที่อาจพบก็คือ ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ดีพอ ทําให้ไม่สามารถผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาใช้เวลามากในการทําความเข้าใจตําราภาษาต่างประเทศ  

 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
สําหรับผู้ศึกษาที่ได้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กําหนด จะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2 หรือสอบผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS โดยได้ระดับคะแนนในระดับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กําหนดก่อนสําเร็จการศึกษา 

แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
รับปีละไม่เกิน  20 คน โดยคาดว่าจะมีผู้สําเร็จการศึกษาปีละ 16 คน (ร้อยละ 80) 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2565 2565 

ช้ันปีที่ 1 20 20 4 - - 
ช้ันปีที่ 2 - 20 20 4 - 
ช้ันปีที่ 3 - - 20 20 4 
รวม 20 40 44 24 24 

คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา - 16 20 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
ใช้งบประมาณ ดังนี้ 
งบบุคลากร  2,489,700 บาท 

หมวดเงินเดือน      2,330,280 บาท 
  หมวดค่าจ้างประจํา        159,420 บาท 

งบดําเนินงาน 948,900 บาท 
หมวดค่าตอบแทน (งบคลัง 279,000 +งบพิเศษ 363,400)    642,400 บาท       
หมวดค่าใช้สอย     251,400 บาท 
หมวดค่าวัสดุ       55,100 บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค             0 บาท 

งบลงทุน 150,000 บาท 
  หมวดครุภัณฑ์     150,000 บาท 
      งบรายจ่ายอ่ืน      75,800 บาท 

 รวมท้ังสิ้น 3,664,400 บาท 

 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 183,220  บาทต่อปี โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา  
(เพ่ือรับปริญญา) (โครงการปกติ)  ใช้งบประมาณแผ่นดินประจําปี และงบประมาณจากรายได้ของวิทยาลัย 
ประจําปี 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน  
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
ข้อ 19 ทั้งน้ีการเทียบโอนของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ให้
เทียบโอนได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา  
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 

   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก  1  (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์)   

1) วิทยานิพนธ์ 39 หน่วยกิต 
3.1.2.2 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานพินธ์) 

1) หมวดวิชาบังคับ   18  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก   9 หน่วยกิต 
3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 3.1.2.3 แผน ข (ไม่ทําวิทยานพินธ์) 
1) หมวดวิชาบังคับ    18  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเลือก   15 หน่วยกิต 
3) การค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  รหัสวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังน้ี  
อักษรย่อ ปพส/PCD หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชา การพัฒนาเขิงสร้างสรรค์ 
เลขหลักหน่วย  หมายถึง ลําดับวิชาของแต่ละกลุ่ม 

เลข 0 - 9 หมายถึง ลําดับวิชาของแต่ละกลุ่ม 
เลขหลักสิบ     หมายถึง กลุ่มของลักษณะวิชา 

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

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

3.1.3.2  วิชาบังคับ    
1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 เฉพาะผู้ที่หลักสูตรประเมินให้ศึกษารายวิชา ต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า 5 วิชา 15 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต 
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2) นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับจํานวน 6 วิชา 18 หนวยกิต ดังน้ี
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 

3.1.3.3  วิชาเลือก  
1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 วิชา 9 หน่วยกิต
2) นักศึกษา แผน ข ให้เลือกศึกษา  5 วิชา รวม  15 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  
       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ปพส.681 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งความซับซ้อนเพ่ือการพัฒนา  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 การจัดการงานอาสาสมัครเพ่ืองานพัฒนา     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 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   3 (3-0-9) 
PCD 693         Natural Resources Management for Sustainable  

Development 
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ปพส.694 นวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    3 (3-0-9) 
PCD 694         Social innovation in local development    
ปพส.695 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผน   3 (3-0-9) 

พัฒนาเมืองและชนบท (พัฒนาสังคม)   
PCD 695         Information Technology Administration for Urban and Rural Development  

Planning (Social Development Planning) 
ปพส.696    สัมมนาเฉพาะเรื่องด้านการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์     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 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา     3 (3-0-9) 
PCD 772 Action Research for Development  

3.1.3.4  การค้นคว้าอิสระ  สําหรับนักศึกษา แผน ข 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพส.799   การค้นคว้าอิสระ    6 
PCD 799         Independent Study 

3.1.3.5  วิทยานิพนธ์  สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพส. 839 วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1)      39 
PCD  839       Thesis  
ปพส. 800 วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)      12 
PCD  800        Thesis  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ปีการศึกษาท่ี 1 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
ปพส.839 วิทยานิพนธ์      39 หน่วยกิต ปพส.601 กระบวนทัศน์      3 หน่วยกิต 

แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา 
ปพส.601 กระบวนทัศน์       3 หน่วยกติ 
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 กฎหมายและกลไกท่ีสอดรบักับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ปพส.604  จริยศาสตร์        3 หน่วยกิต 
การพัฒนา 
วิชาเลือก 2                     3 หน่วยกิต 

ปพส.603  การขับเคลื่อน     3 หน่วยกิต 
นโยบาย กฎหมายและกลไกท่ีสอดรบักับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ปพส.604  จริยศาสตร์         3 หน่วยกิต 
การพัฒนา 
วิชาเลือก 2 3 หน่วยกิต 

รวม                            39 หน่วยกิต รวม                              9 หน่วยกิต รวม                               9 หน่วยกิต

ปีการศึกษาท่ี 2 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
ปพส.839 วิทยานิพนธ์    39 หน่วยกิต ปพส.605 การบรหิาร        3 หน่วยกิต 

องค์กรและโครงการพัฒนา 
ปพส.701 สัมมนาการจดัการ 3หน่วยกิต 
อย่างสรา้งสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ปพส.605 การบรหิาร          3 หน่วยกิต 
องค์กรและโครงการพัฒนา 
ปพส.701 สัมมนาการจดัการ 3 หน่วยกิต 
อย่างสรา้งสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

วิชาเลือก 3                     3 หน่วยกิต วิชาเลือก 3                      3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้ 

รวม                                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                                หน่วยกิต รวม                             12 หน่วยกิต รวม                              12 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

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

แนวคิด ทฤษฎีร่วมสมัย ข้อถกเถียงที่มีต่อพัฒนาการทางกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่อยู่
เบ้ืองหลัง  ภายใต้บริบทสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวิธีวิทยา ตลอดจนผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ตามมา  จากกระบวนทัศน์การพัฒนาก่อนสังคมสมัยใหม่ สู่ยุคความทันสมัยที่มีกระบวนทัศน์แบบลดรูปแยก
ส่วน เปลี่ยนผ่านมาสู่กระบวนทัศน์การพัฒนาเชิงบูรณาการแบบองค์รวม รวมถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของการ
พัฒนาที่เร่ิมก่อร่างขึ้นในสังคมร่วมสมัย  

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) 
PCD 602 Research Methodology in Development and  

Knowledge Management 
กระบวนทัศน์ของการวิจัย  หลักการเลือกและวิธีบูรณาการวิธีการวิจัย  การพัฒนากรอบ

ความคิดการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวิจัยทางเลือก  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้จากฐานราก 
(Grounded Theory) ของท้องถ่ิน การวิจัยประเมินผล  การวิจัยในยุคสารสนเทศ  การพัฒนาเอกสารเชิง
ความคิดการวิจัย ข้อเสนอการวิจัยแบบบูรณาการ  ความเช่ือมโยงของการวิจัยกับการจัดการความรู้  และ
กระบวนการประเมินผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 

          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 กฎหมายและกลไกที่สอดรับกับ   3 (3-0-9) 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

PCD 603  Formulation and Enforcement of Development Policy 
Laws and Mechanism for Social change  
การต่อสู้ทางวาทกรรมและรูปธรรมของนโยบาย กฎหมาย กระบวนการ  แนวทางการ 

พัฒนานโยบายสาธารณะ  บัญญัติกฎหมายสาธารณะที่นําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ รวมท้ังวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

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

กรอบความคิดเกี่ยวกับจริยศาสตร์ที่สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกระบวนทัศน์ของการพัฒนา
มนุษย์และสังคมจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยเน้นหนักการทําความเข้าใจในแนวคิด  และรูปธรรมของ จริยศาสตร์ที่
เก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนา  เช่น  ความเสมอภาค  ความยุติธรรม  สิทธิมนุษยชน  สิทธิชุมชน  ความ
ยากจน  ความมั่งค่ัง  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) 
PCD 605         Management of Development Organizations and Projects 

วงจรและขั้นตอนของการบริหารจัดการองค์กรและโครงการพัฒนา  การศึกษาและวิเคราะห์ 
ปัญหา การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินแบบมีส่วน
ร่วมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเน้ืองาน การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่ดําเนินการโดยองค์กร
ทั้งภาครัฐ 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) 
PCD 701 Seminar on Creative Management in Multicultural  

 Society 
สอบได้วิชา 1. ปพส. 601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา และ 

2. ปพส. 602 วิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา และการจัดการความรู้
Have earned credits of 1. PCD 601 Development Paradigm, Concepts and Theories 

2. PCD 602 Research Methodology in Development and Knowledge
Management 

   แนวทางการจัดการอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาอันเกิดจากลักษณะความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
วิเคราะห์บทเรียนในอดีตทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือนํามาสู่การออกแบบการจัดการอย่าง
สร้างสรรค์ 
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        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. 

วิชาเลือก 

ปพส.681 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งความซับซ้อนเพ่ือการพัฒนา   3 (3-0-9) 
PCD 681         Concept and Application of Complexity Science in 

Social Development 
สอบได้ วิชาปพส. 601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา  
Have earned credits of PCD 601 Development Paradigm, Concepts and Theories 

กระบวนทัศน์-วิธีคิดในการทําความเข้าใจสังคมและระบบนิเวศแบบเส้นตรง (Linearity)  
แยกส่วน ลดทอนและแบบซับซ้อน (Complexity) การเปลี่ยนย้ายของกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ที่มี
อิทธิพลต่อความรู้ชุดใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ซึ่งสร้างการเปล่ียนแปลงในภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ธุรกิจ องค์กรพัฒนา  บูรณาการกระบวนทัศน์แต่ละแบบมาวิเคราะห์วิกฤตการณ์ของชีวิต 
สังคมและระบบนิเวศต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

         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) 
PCD 682 Thai Rural Studies       

แนวคิด รูปแบบการศึกษาสังคมชนบทไทย ที่เช่ือมโยงกับการเมือง วัฒนธรรม และ
ความสัมพันธ์กับโลกและประเทศเพ่ือนบ้าน การเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสูส่ังคมอุตสาหกรรม ความ
เป็นสมัยใหม ่และหลังสมัยใหม่ของชนบทไทย วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหว
ท้องถิ่นภิวัตน์ของภาคชนบทไทย 

    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. 
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ปพส.691 การจัดการงานอาสาสมัครเพ่ืองานพัฒนา      3 (3-0-9) 
PCD 691 Volunteer Management for Development Work  

แนวคิดการจัดการองค์กร กลุ่ม อาสาสมัครเพ่ือสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้กับทิศทางงานพัฒนา รูปแบบการจัดการ การออกแบบ และการระดมทรัพยากร พัฒนาแนวคิด
อุดมการณ์จิตอาสา จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและ
ยอมรับในความแตกต่างและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม 

 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.       

ปพส.692 ประชาสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย      3 (3-0-9) 
PCD 692        Civil Society and Rural Development in Thai society 

ความหมายและแนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกับประชาสังคมกําเนิดและพัฒนาของขบวนการ
เคลื่อนไหวประชาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทยใน
มิติต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 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 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   3 (3-0-9) 
PCD 693         Natural Resources Management for Sustainable  

Development 
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในชนบท ความสัมพันธ์กับการพัฒนาชนบทแนวคิด 

และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ศึกษา
ผลกระทบและความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 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 นวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  3 (3-0-9) 
PCD 694         Social innovation in local development

ความหมาย พัฒนาการและแนวโน้ม การก่อตัวข้ึนของแนวคิด พรมแดนความรู้  
ตลอดจนความสําคัญของนวัตกรรมสังคมในฐานะผลผลิตที่ถูกคิดและออกแบบ เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข เรียนรู้แนวทางและกรอบการวิเคราะห์และการพัฒนาวัต
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กรรมสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ฝึกฝนการคิดเชิงการ
ออกแบบนวัตกรรมสังคม (design thinking) เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  

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. 

ปพส.695 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผน    3 (3-0-9) 
 พัฒนาเมืองและชนบท (พัฒนาสังคม)   

PCD 695 Information Technology Administration for Urban and Rural Development  
Planning (Social Development Planning) 
แนวคิด รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  

การใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล (Database System) เพ่ือสร้าง 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน 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  สัมมนาเฉพาะเรื่องด้านการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์      3 (3-0-9) 
PCD 696  Seminar on Special Topic Related to Creative Development 

ค้นคว้าและวิเคราะห์ปรากฏการณ์และรากเหง้าของปัญหาในประเด็นการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์
อย่างหลากหลาย ตามความสนใจร่วมกันของนักศึกษาและผู้สอน ประมวลแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
วิเคราะห์ปรากฎการณ์ นักศึกษาออกแบบและนําเสนอโครงร่างงานวิจัย ต่อคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาเป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือ 

          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) 
PCD 697  Selected Topic of Study

  ค้นคว้าและวิเคราะห์ประเด็นที่สนใจเป็นการเฉพาะ ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข้องที่เอ้ืออํานวยและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามุมมองและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยและหลากหลาย   

          Study topics in development science relevant to students’ interests, The 
seminar aims to encourage students to come up with new perspectives and knowledge. 
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ปพส.771 การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์     3 (3-0-9) 
PCD 771 Action Research Design with Creativity and Innovation 
สอบได้วิชา ปพส. 601 กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา  
Have earned credits of PCD 601 Development Paradigm, Concepts and Theories 

การออกแบบการวิจัยที่ใช้สหศาสตร์ เน้นการบูรณาการ เช่ือมโยงแบบองค์รวมท้ัง 
ส่วนที่เป็นแนวคิด เน้ือหา กระบวนการและภาคีที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสู่นวัตกรรมทางสังคม (social 
innovation) นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ (product innovation) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (process 
innovation) และนวัตกรรมเชิงความคิด (paradigm innovation) 

        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 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา  3 (3-0-9) 
PCD 772 Action Research for Development  
สอบได้วิชา ปพส. 602 วิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา และการจัดการความรู้ 
Have earned credits of  PCD 602 Research Methodology in Development and Knowledge  
Management 

 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ในชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาด้วยวิธีการ เทคนิค
เคร่ืองมือต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้สอน  นําข้อมูลมาฝึกวิเคราะห์ชุมชนแล้วฝกึวางแผนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง

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  สําหรับนักศึกษา แผน ข 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพส.799   การค้นคว้าอิสระ       6  
PCD 799         Independent Study 

ศึกษาประเด็นหรือปัญหาการพัฒนาที่สนใจ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุม  
เรียบเรียงและนําเสนอเป็นรายงานทางวิชาการ โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมในการเขียนรายงาน  

The student chooses the problem or issue on social Development to  
study and report in academic format, with ethical standard, under the approval and close 
supervision of  the academic supervisor.   
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วิทยานิพนธ์  สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต 
ปพส. 839 วิทยานิพนธ์      39 
PCD  839        Thesis 

    ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นที่สนใจ โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง อย่างมีมาตรฐานทางวิชาการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการศึกษานําไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ใหม่และหรือกระบวนการใหม่ๆ 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. 

ปพส. 800 วิทยานิพนธ์      12 
PCD  800        Thesis 

    ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นที่สนใจ โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง อย่างมีมาตรฐานทางวิชาการภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการศึกษานําไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ใหม่และหรือกระบวนการใหม่ๆ 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  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

1. 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ ดร. อรศรี  งามวิทยาพงศ์ สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546
ร.ม. การระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2530
ว.บ. การหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2522

2. 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ Ph.D Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
M.E. Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2529
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2525

3. 3339xxxxxxxxx ศาสตราจารย ์ดร.           วรวุฒิ โรมรัตนพันธ ์           Ph.D     Urban Environmental Engineering  and 
Management 

Asian Institute of Technology 2543 

M.S. Agrarian Studies The University of the Philippines 
Los Banos., The Philippines 
(2525) 

2525 

ก.ศบ. การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(บางแสน) 

2518 
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3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับที ่
เลขประจําตวั 
ประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

1. 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ ดร. อรศรี  งามวิทยาพงศ์ สส.ด. การบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546
ความเชี่ยวชาญด้าน ร.ม. การระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2530
การพัฒนาชุมชน ว.บ. การหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2522

2. 3101xxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ Ph.D Economics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
ความเชี่ยวชาญด้าน M.E. Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2529
เศรษฐศาสตร์และแรงงาน  ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2525

3. 3339xxxxxxxxx        ศาสตราจารย ์ดร.
ความเชี่ยวชาญด้าน 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ Ph.D Urban Environmental Engineering  and 
Management 

Asian Institute of Technology 2543 

การพัฒนาชุมชน M.S. Agrarian Studies The University of the Philippines 
Los Banos., The Philippines 
(2525) 

2525 

ก.ศบ. การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(บางแสน) 

2518 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมสอนในหลักสูตร 

ลําดับที่ เลขประจําตัว
ประชาชน ตําแหน่งทางวชิาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1. 3600xxxxxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จิตติ  มงคลชัยอรัญญา Ph.D.    Urban Environmental 

Management 
Asian Institute of Technology 2546 

2. 3100xxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วลัยเสถียร M.Sc. Rural Development Planning  Asian Institute of Technology 2524 
3. xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย  สายสิงห ์ 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 เจรญิวงศ์ M.S. Anthropology University of Pensilvania, USA 2515 
6. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ อนุรทุธว์งศ์ Ph.D. Special Education for The 

Gifted  
University of Pittsburgh, USA. 

2532 
7. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย  อาจอ่ํา Ph.D. Ph.D. (Candidate in 

Development and Planning) 
Aalborg University,DEN 2559 

8. xxxxxxxxxxxxx - ปรีดี โชติช่วง Ph.D. องค์กรและพัฒนาองค์กร จากมหาวทิยาลัยเซ็นทรัล ลูซอน 
เสตท  สาธารณรัฐฟิลินปินส์ 2533 

9. xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ ประภาส ปิ่นตบแต่ง Ph.D.  รัฐศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
10. xxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชร แก้วส่อง Ph.D.  พัฒนศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
2531 

11. xxxxxxxxxxxxx - นัฐวุฒิ  วงศาเสถียร PhD. Organizational Development มหาวิทยาลัยบรูพา 2555 
 and Human Capability 

Management 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

  ไม่ม ี
 4.2 ช่วงเวลา 
  ไม่มี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําการค้นคว้าอิสระ  และการทําวิทยานิพนธ์

5.1 คําอธิบายโดยย่อ
แผน ก แบบ ก1 
นักศึกษาจะต้องทําวิทยานิพนธ์โดยต่อยอดพ้ืนฐานความรู้เดิม เพ่ือสร้างความรู้ใหม่และทําให้

เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
แผน ก แบบ ก2 นักศึกษาจะต้องทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้าน

การพัฒนาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องศึกษาประเด็นหรือปัญหาที่นักศึกษาสนใจ โดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ผู้ควบคุม เรียบเรียงและนําเสนอเป็นรายงานทางวิชาการ  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการทําการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
และกระบวนการทําวิจัยตามแนวทาง และสามารถดําเนินการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม
ใหม่ทางด้านการพัฒนา 
 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 จํานวนหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก2  39 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก1  12 หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ 
แผน ข    6 หน่วยกิต 

 5.5 ข้อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ  และการสอบประมวลความรู้ 
5.5.1  การทําวิทยานิพนธ์ 

1. แผน ก แบบ ก1   ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์
  (1) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เมื่อ
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนด  
  (2) นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 
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  (3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้คณบดี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ 
รวมไม่น้อยกว่า  3 คน ซึ่งจะให้คําแนะนํานักศึกษา รวมท้ังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 
  (4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.  แผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา
  (1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00   
  (2) นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 
  (3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้คณบดี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ 
รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะให้คําแนะนํานักศึกษา รวมท้ังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ 
  (5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.  แผน ข ทําการค้นคว้าอิสระและศึกษารายวิชา
  (1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00   
  (2) นักศึกษาจะมีสิทธ์ิทําการค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาสอบประมวลความรู้ผ่าน  
  (3) นักศึกษาต้องทําการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความ
เหมาะสม 
  (4) หลังจากจดทะเบียนทําการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการการ
ค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะให้คําแนะนํานักศึกษา รวมท้ังสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 
และสอบการค้นคว้าอิสระ 
  (5) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ 
 (1) อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 (2) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ 
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 5.5.3  การสอบการค้นคว้าอิสระ  
 (1) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 (2) การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์  
5.5.4  การสอบประมวลความรู้  เฉพาะแผน ข 

  (1) การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่า 
  (2) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาบังคับครบ 9  
หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
  (3) หลักสูตร จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบแบบข้อเขียนและหรือสอบปาก
เปล่า ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดี เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

(4) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง  มิฉะน้ันจะ
ถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

 5.6 การเตรียมการ 
1. มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
2. ส่งนักศึกษาไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีต่างๆ
3. มีการประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นประจําทุกเทอม 

 5.7 กระบวนการประเมินผล 
1. ประเมินจากคุณภาพการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
2. ประเมินจากความสมํ่าเสมอและความต่อเน่ืองในการทําและวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า

อิสระ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ประเมินจากจํานวนผลงานของนักศึกษาที่นําเสนอในเวทีวิชาการ

 4. ประเมินจากการได้รับเชิญไปบรรยาย/เสวนาในประเด็นที่นักศึกษาทาํหรือวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. เป็นผู้มีความสามารถและทักษะการคิดเชิง

บูรณาการ สามารถอธิบายความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ขององค์ประกอบในมิติและในระดับต่างๆ ได้โดย
ชัดเจน  เพียงพอที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ และ 

2. เป็นนักปฏิบัติที่ ดําเนินการอย่างมีฐานคิด
มิใช่ นักเทคนิค  ผลิตซ้ํ าสิ่ งเดิม   แต่สามารถคิด
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านแนวคิดและ
ปฏิ บั ติการอย่างบูรณาการทั้ ง 2 ส่วน  ให้ เกิด
นวัตกรรมทางสังคม 

3. เป็นผู้มีจิตสํานึกต่อส่วนรวมทุกระดับ และต่อ
การธํารงรักษาระบอบประชาธิปไตย ระบบนิเวศ 
การพัฒนาที่ ย่ังยืน  ไม่ละเลย เพิกเฉยต่อความ 
อยุติธรรมทุกรูปแบบ 

1.การเรียนรายวิชา  เน้นการพัฒนาเชิงความคิด
ใช้รูปแบบการสัมมนากับบุคคลที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย  เพ่ือให้ตระหนักถึงความรู้และความคิด
ในแบบต่างๆ, การถอดบทเรียนนักคิด-นักปฏิบัติใน
ระดับสากลและท้องถ่ิน, การฝึกฝนทดลองการคิด  
เป็นต้น 

2.การจัดทําวิทยานิพนธ์  โดยเฉพาะใน แบบ ก1
ที่ มุ่ ง ฝึ ก ฝ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  (Action 
Research) เพ่ือสร้างประสบการณ์ของกระบวนการ
บูรณาการความคิด ความรู้ และการปฏิบัติจาก
สถานการณ์จริงในระดับพ้ืนที่ทั้งท้องถิ่นและพ้ืนที่ทาง
สังคม กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความเช่ือมโยง
ของการคิดและการปฏิบัติ/ การวิจัยและการพัฒนา 
(R & D) ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ในระดับต่างๆ 

3.เปิดช่องทางสนับสนุนการร่วมเรียนรู้อย่าง
หลากหลายทั้ งภายในหลักสูตรและวงวิชาการ
ภายนอก เช่น การร่วมทํางานวิจัยกับคณาจารย์  การ
เป็นผู้ช่วยสอน  การร่วมเวทีเสนอผลงานวิชาการ การ
ตีพิมพ์บทความ  เป็นต้น 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม  จริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยคํานึงถึง

ความรู้สึกของผู้อ่ืน  
2) วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการสัมมนา กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ 

แตกต่างในมิติต่างๆ  โดยเน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นถกเถียงทาง 
จริยธรรม จัดประสบการณ์ตรงให้เรียนรู้ครอบคลุมประเด็นด้านคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิต การ 
ทํางาน และสังคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินระหว่างเรียนและภายหลังสิ้นสุดการเรียน 

รายวิชา โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน เพ่ือนร่วมช้ัน  และวิทยากรพิเศษที่รับเชิญ 

 2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญ 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ รวมท้ังการนําไปประยุกต์
4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วนําความรู้มาปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน 

กับผู้อ่ืน การใช้ปัญหาเป็นฐาน เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งในช้ันเรียน และพื้นที่ทางสังคม โดยกลวิธีใน 
การสอนมีทั้งบรรยาย อภิปราย การค้นคว้า การลงมือปฏิบัติผ่านการทําวิจัยย่อย  ศึกษาจากกรณีศึกษา 
ด้วยการดูงาน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 มีการประเมินหลายวิธี  ทั้งการนําเสนอผลงานการค้นคว้าในช้ันเรียนและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  

การรับมอบหมายให้วิจารณ์งานผู้อ่ืน  การจัดทํารายงานย่อยและรายงานภาค  การทําหน้าที่ผู้ช่วยสอน   
ทําหน้าที่ผู้ดําเนินการสัมมนา  

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งระดับบุคคลและระดับ 
กลุ่มในสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย การ 
วิเคราะห์กรณีศึกษา การถอดบทเรียน   
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาจากการนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ 
การนําเสนอนวัตกรรมที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคต  
 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
   2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง 
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
   สอนโดยเน้นการทํางานกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ผู้สอนกับผู้เรียน  
ผู้เรียนกับวิทยากรพิเศษ และการเรียนรู้ความสัมพันธ์กับบุคคลระดับต่างๆ ในพ้ืนที่ทางสังคมที่หลากหลาย  
แตกต่าง การมอบหมายงานในช้ันเรียนและในพ้ืนที่การเรียนรู้ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
   ประเมินความสามารถและความรับผิดชอบในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน  กับบุคคล และ 
องค์กรในพ้ืนที่เรียนรู้ ประเมินกระบวนการทํางาน  ความทุ่มเทจริงจังในการพัฒนาคุณภาพของงานกลุ่มที่ 
มอบหมาย  และความพร้อมเพรียงในการนําเสนอผลงานของกลุ่ม 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
   1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  
   2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนําเสนออย่างเหมาะสม 
   3) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารสองทาง ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง 

บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ 
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
 ประเมินผลจากการนําเสนองานทั้งการพูด อภิปราย การจับประเด็นจากการฟัง การเขียน  

บทความ รายงาน  การเขียนบทวิเคราะห์ในประเด็นที่มอบหมาย  และการสอบปากเปล่า  

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1  คุณธรรม จริยธรรม

1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการ โดยคํานึงถึง
ความรู้สึกของผู้อ่ืน  

2) วินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

3.2  ความรู้  
1) มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ รวมท้ังการนําไปประยุกต์
4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง
5) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3.3  ทักษะทางปัญญา   
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
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3.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง

 3.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ  
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ

สื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม 
3) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา

ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก          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 วิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา และการจัดการ
ความรู้    

               

ปพส. 603 การขับเคลื่อนนโยบาย กฎหมายและกลไกที่
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

            

ปพส. 604  จริยศาสตร์การพัฒนา                     
ปพส. 605 การบริหารองค์กรและโครงการพัฒนา                       
ปพส.701 สัมมนาการจัดการอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
พหุวัฒนธรรม   

                   

ปพส.681 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ศาสตร์แห่งความ
ซับซ้อนเพื่อการพัฒนา  

           

ปพส.682  ชนบทไทยศึกษา                   
ปพส.691 การจัดการงานอาสาสมัครเพื่องานพัฒนา                       
ปพส.692  ประชาสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย                 
ปพส.693  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ            
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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 
พัฒนาที่ยั่งยืน  
ปพส.694  นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                          
ปพส.695  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การวางแผน พัฒนาเมืองและชนบท (พัฒนาสังคม)  

                         

ปพส.696 สัมมนาเฉพาะเรื่องด้านการพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์   

                         

ปพส.697 การศึกษากรณีเลือกสรร                           
ปพส.771 การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
สร้างสรรค์                             

ปพส.772 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา                           
การค้นคว้าอิสระ                          
ปพส.799  การค้นคว้าอิสระ                           
วิทยานิพนธ์                          
ปพส.839  วิทยานิพนธ์ 39 หน่วยกิต                          
ปพส.800  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต                          
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561   ดังน้ี 
 1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีช่ือและค่าระดับต่อหน่ึงหน่วยกิตดังต่อไปน้ี 

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 หรือ
ระดับ ไม่ตํ่ากว่า C เท่าน้ัน รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับตํ่ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชา
เลือก ให้นํามาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 
 1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือระดับตํ่ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังน้ีจะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ตํ่า
กว่า C มิฉะน้ันจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา 

รายวิชาที่ ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกน้ัน หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 

นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ตํ่ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชาน้ันอีก 
เว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งเป็น 2  ระดับ คือ ระดับ S  (ใช้ได้) และ
ระดับ U (ใช้ไม่ได้)  หน่วยกิตที่ได้จะไม่นํามาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย 
 1.5 การวัดผลวิชาท่ําม่นับหน่วยกิต การสอบประมวลความรู้  และการสอบภาษาต่างประเทศ 
แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต 
 1.6 เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดูแลกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ
2) มีการประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิในแต่ละรายวิชา
3) มีการรายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิแต่ละรายวิชาไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาและกรรมการบริหารหลักสูตร 
4) กรณีวิทยานิพนธ์ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
1) ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิโดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือประเมินความพึง

พอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 
2) ติดตามผลสําเร็จหรือผลงานที่โดดเด่น เช่นการได้รับรางวัล ของผู้สําเร็จการศึกษา
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          3) รวบรวมประวัติผลงานทางวิชาการ (portfolio) ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก1 
     1.  ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตร 
  2.  ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง  

  3.   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
ได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารประทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

  4.  นําวิทยานิพนธ์ เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

 5. ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกําหนด  
 แผน ก แบบ ก2 
  1.  ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย
กว่า 39 หน่วยกิต   

2.  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
     3.  ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
  4.  ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง 

  5.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง 
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารประทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมม์ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding)  

  6.  นําวิทยานิพนธ์ เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  

  7.  ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกําหนด  
  แผน ข 
  1.  ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสุตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย
กว่า 39 หน่วยกิต  
  2.  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
     3.  ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
  4.  ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ 
  5.  ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งต้ัง 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง 
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6. นักศึกษาต้องส่งบทความการค้นคว้าอิสระให้วืทยาลัยเพ่ือพิจารณาส่งไปตีพิพม์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

7. นําการค้นคว้าอิสระเข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  

8. ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกําหนด

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่

1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน ปรัชญา วิธีการ
กระบวนการของหลักสูตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 

2) ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม
วิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล

1)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน อบรมการวัดและ
การประเมินผล อบรมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

1) การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกจิกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
2) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา
4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมทักษะปฏิบัติ
5) จัดสรรงบประมาณสําหรบัการทําวิจัย

หมวดที่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การกํากับมาตรฐาน

1.1 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ   

2. บัณฑิต
 2.1 คณุภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์
การเรียนรู้   
 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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3. นักศึกษา   
 3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 3.3 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
 3.4 แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนพร้อมกําหนดบทบาทหน้าที่ 
 3.5 แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้คําแนะนําและดูแลนักศึกษา ตลอด
กระบวนการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
 3.6 อาจารย์ทุกคนจัดทําตารางการทํางานและแสดงให้นักศึกษารับรู้ 
 3.7 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะย่ืนคําร้องขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้ 
 3.8 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4 
 
4. คณาจารย์ 

4.1 มกีารบริหารและพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
4.2 มกีลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 

1) กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
ความต้องการของหลักสูตร 

2) ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
3) ทดสอบความสามารถในการสอน การใช้สื่อการศึกษา และทดสอบจิตวิทยา 
4) เสนอแต่งต้ังและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
5) กรณีแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ มีการเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา และเสนอ

ช่ือให้กรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนศาตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ อนุมัติ เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4.3 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมและเพียงพอ มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและ

มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง   
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

5.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปี
อย่างต่อเน่ือง 

5.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา   
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         เป้าหมาย การดําเนินการ          การประเมินผล 
คุณภาพหลักสตูร     มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่

ควบคุมการจัดทํารายวิชา การวางระบบ
ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน และการ
ปรับปรุงหลักสตูร 

มีการประเมินคุณภาพหลักสตูร
และการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร โดยบัณฑิตหรือ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

การเรียนการสอน  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาร่วม
นําเสนอผลงานในเวทีวิชาการในระดับต่างๆ 
และนําเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์/ในเวที
ทางวิชาการในระดับต่างๆ 

นักศึกษามีการนําเสนอผลงาน
วิชาการในเวที่วิชาการระดับ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและควบคุม
การศึกษาวิทยานิพนธ์/ให้แลว้เสร็จภายในเวลา
ที่กําหนด 

มีการประเมินความก้าวหน้าของ
การทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระทุกภาคการศึกษา 

มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการใน
เน้ือหาที่เอ้ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และความพร้อมในการเรียนการสอน  
โดยเฉพาะการทําวิทยานิพนธ์เชิงปฏิบัติการใน
พ้ืนที่  

มีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 
ครั้งในแต่ละภาคการศึกษาหรือ
ตามความเหมาะสม  

การประเมินผู้เรียน มีการแจ้งเกณฑ์การประเมินและวิธีการ
ประเมินการเรียนให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
และดําเนินการประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา 

ประเมินผลการเรียนของ
นักศึกษาตามวิธีการประเมิน
และเกณฑ์การประเมินที่กําหนด
ไว้ในตอนต้นของภาคการศึกษา 

มีการประเมินความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา

มีการประเมินความก้าวหน้า 
ของการทําวิทยานิพนธ โดยให้
คะแนนความ ก้าวหน้าเป็น
จํานวนหน่วยกิตและบันทึกไว้ใน
ระเบียนการศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีระบบการดําเนินงานของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

6.2 มกีารประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยสํารวจ
ความคิดเห็นจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจําหลักสูตร เพ่ือนําข้อมูลจากการ
สํารวจมาวางแผนการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและส่งเสริมประสทิธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอน 

6.3 มกีลไกในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเขา้ร่วมทําวิจัยหรือโครงการวิชาการของคณาจารย์ ใน
วิทยาลัย 
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6.4 มีพ้ืนที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ที่เช่ือมโยงกับภาคีที่ทํางานหลากหลายสาขาวิชาใน
พ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น  ฝ่ายงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

6.5 มทีุนสนับสนุนการค้นคว้าของนักศึกษา ซึ่งทําวิทยานิพนธ์เชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่  (วิทยานิพนธ์
แบบ ก.1) 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวชิา

     

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุก
รายวิชา

     

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

    

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทกุคน ได้รบัการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรยีนการสอน

     

9) อาจารย์ประจําทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้

     

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถา้มี) ได้รับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

    

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

   

รวมตัวบง่ชี ้ 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งชี้บงัคับ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ตอ้งผ่านรวม 8 9 10 10 10 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินตัวบ่งช้ีบังคับ  
(ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) ต้องมีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจํานวนตัวบ่งช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี   



42 

42

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
  1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
  1.1.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคําแนะนํา 
  1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา 
  1.1.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ใน
เน้ือหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 
  1.1.5 การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   
  1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรง
ต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 
  1.2.2 แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู้สอน กรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการวิชาการและ
วิจัย เพ่ือปรับปรุงต่อไป 
  1.2.3 หลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและ
การวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

มีกระบวนการท่ีได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช่น
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
2.2 ประชุมผูแ้ทนนักศึกษากบัผู้แทนอาจารย์
2.3 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒจิากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.4 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกีย่วข้องอ่ืนๆ

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
   การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย 

คณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่าง
น้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 มีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
4.3 ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อรศรี  งามวิทยาพงศ์
งานวิจัย  
อรศรี  งามวิทยาพงศ์.(2560) ปัจจัยร่วมและกลยุทธ์ฟ้ืนฟูบทบาทการพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง 

และกึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศกึษา วัดในโครงการวัดบันดาลใจ.กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป์. 
อรศรี  งามวิทยาพงศ์. (2558). โครงการพัฒนาพ้ืนที่วัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของเมืองเพ่ือพลิกฟ้ืน 

สัปปายะ และการเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับวัดทั่วประเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันอาศรมศิลป์.  
อรศรี  งามวิทยาพงศ์. (2558). กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กรในโครงการอาสาสมัครนัก 

กฎหมายสิทธิมนุษยชน ปี 2549 – 2557. กรุงเทพฯ : มลูนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม. 
อรศรี  งามวิทยาพงศ์. (2556). การประเมนิผลโครงการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ.  

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม. 
หนังสือวิชาการตีพิมพ ์
อรศรี งามวิทยาพงศ์ (2560). กลยุทธ์ฟ้ืนวัด คืนธรรม นําเมือง.กรุงเทพฯ : โครงการวัดบันดาลใจ , สถาบัน   
          อาศรมศิลป์. 
อรศรี  งามวิทยาพงศ์ (2559).ฟ้ืนวัด คืนเมือง. กรุงเทพฯ : โครงการวัดบันดาลใจ , สถาบันอาศรมศิลป์. 
อรศรี  งามวิทยาพงศ์ (2557).เข้าใจความซบัซ้อนในงานพัฒนา : ความรู้เบ้ืองต้นเพ่ือการเปลี่ยนแปลง.  

กรุงเทพฯ : สถาบันการจัดการแบบองค์รวม. 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์
งานวิจัย 
นภาพร อติวานิชยพงศ์. 2560. สหภาพแรงงานกับการปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติ: การอยู่ร่วมกันอย่างมี 

จริยธรรมระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นภาพร อติวานิชยพงศ์และคณะ.(2558). การเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้นํา 

แรงงาน  ในรอบ 1 ทศวรรษ. มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท์  
นภาพร อติวานิชยพงศ์และคณะ.(2557). สังคมชนบทไทยในมุมมองบัณฑิต อาสาสมัคร: บทสังเคราะห์ 

องค์ความรู้จากงานศึกษาของบัณฑิตอาสาสมัคร  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. กองทุนวิจัย สํานัก
บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หนังสือวิชาการตีพิมพ ์
นภาพร อติวานิชยพงศ์และคณะ.(2560). แรงงานเพ่ือนบ้านกับคนไทย อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ. กรุงเทพฯ: 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นภาพร อติวานิชยพงศ์. (2559). ชนบทอีสานในมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 กรุงเทพฯ:วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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3. ศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ  โรมรัตนพนัธ์
งานวิจัย 
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, รณรงค์ จันใด และรัชนี ประดับ. (2555-2557).โครงการติดตามประเมินผลการ 

ดําเนินงาน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). เสนอ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).  2535 หน้า 

หนังสือ/คู่มือ 
วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ (2557). คู่มือการวิจัยสําหรับนักพัฒนา การทดสอบข้อมูลด้วยไคสแควร์ 

สิ่งประดิษฐ์ (สื่อโสตทศันวัสดุ) 
วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ (ผู้สร้าง), 2557. สื่อการสอน วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ  

[ซีดี]. ประเทศไทย. 
วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ (ผู้สร้าง), 2558. สื่อการเรียนรู้เร่ือง ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานครอบครัวเช้มแข็ง  

[ซีดี, สื่อออนไลน์]. ประเทศไทย สืบค้นจาก http://สวัสดิการชุมชน.com 
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ภาคผนวก  2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 กับ ฉบับ พ.ศ. 2561 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.  2556 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561 

1. ชื่อหลักสตูรและชื่อปรญิญา
1.1   ชื่อหลักสูตร

          หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาชนบทศึกษาและการพัฒนา 
       Master  of  Arts  Program  in  Rural  
Studies  and  Development    

1. ชื่อหลักสตูรและชื่อปรญิญา
1.1 ชื่อหลักสูตร 

       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 
       Master  of  Arts  Program  in  Creative 
Development 

    1.2   ชื่อปริญญา 
    ช่ือเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ชนบท
ศึกษาและการพัฒนา) 
     ช่ือย่อภาษาไทย  :  ศศ.ม.  (ชนบทศึกษาและการ
พัฒนา) 
     ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Master  of  Arts  (Rural 
Studies  and  Development) 
     ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :   M.A. (Rural Studies  
and  Development)   

1.2 ชื่อปรญิญา 
    ช่ือเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 
     ช่ือย่อภาษาไทย  :  ศศ.ม.  (การพัฒนาเชิง
สร้างสรรค์) 
     ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Master  of  Arts  
(Creative ) 
     ช่ือย่อภาษาอังกฤษ :   M.A. (Creative 
Development) 

2. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร
2.1  ปรัชญาของหลักสูตร 2.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ก่อต้ังขึ้นโดยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย       อ้ึงภากรณ์  โดยมี
ปรัชญาและปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวชนบทและภาคชนบทให้เข้มแข็ง  ด้วยความ
เช่ือมั่นว่า ชนบทคือรากฐานสําคัญที่สุดของสังคมไทย  ไม่
ว่าจะพิจารณาในด้านประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ  จิต
วิญญาณ  การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งหลายจึงต้องให้
ความสําคัญและใส่ใจสูงสุดแก่ชาวชนบท  และการพัฒนา
ประเทศจะต้องขับเคลื่อนไปโดยมีประโยชน์สุขอันย่ังยืน
ของคนในชนบทเป็นที่ต้ัง มิใช่ให้ภาคชนบทตกเป็นเบ้ียล่าง
หรือรับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศดังเช่นที่ เกิด
ขึ้นมาในหลายทศวรรษในฐานะขององค์กรจัดการศึกษา 
สํานักบัณฑิตอาสาสมัครจึงมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลิตผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปัญหา
ชนบท  มีความสามารถท้ังด้านการสร้างความรู้และ
การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ที่สําคัญ
ที่สุดคือเป็นผู้มีความรู้ ใช้ความรู้สร้างความยุติธรรม
อย่างมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม  เพ่ือพัฒนาชนบทให้
เข้มแข็งและย่ังยืน ตามปณิธาน “จิตสํานึกอาสาสมัคร 
รักษ์สันติประชาธรรม” 

มุ่งสร้างมหาบัณฑิตให้มีความเช่ียวชาญการคิดใน
แบบต่างๆ  พร้อมกับเป็นนักปฏิบัติในการพัฒนา 
สังคม  ท้องถิ่น อย่างเข้าใจในความเฉพาะของบริบทที่
หลากหลายแตกต่าง  เป็นยึดมั่นในอุดมการณ์สันติ
ประชาธรรม คือสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
อย่างสันติ วิธี พัฒนาประชาธิปไตยอย่างใส่ ใจใน
เสรีภาพ ความยุติธรรม  และภราดรภาพ  มีสํานึกที่
เอ้ืออาทรต่อสรรพชีวิตและระบบนิเวศ   เป็นผู้มีทักษะ
ในการเช่ือมโยงแนวคิดและการปฏิบัติให้บูรณาการ
ไปสู่การเกิดนวัตกรรมในท้องถิ่นและสังคม  ด้วย
การศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ทํางาน  อีกทั้งมีความสามารถใน
การสื่อสาร  สร้างแรงบันดาลใจ  เป็นผู้นําและผู้ตาม  
ผู้เช่ือมประสาน  อย่างเคารพในศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้อ่ืน 
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2.2  วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 2.2  วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาให้มี

คุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
เพ่ือให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมี

ลักษณะดังต่อไปน้ี 
2.2.1 มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใ จ ใน ป รั ช ญ า 

แนวความคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชนบท 
1 ) มี คุณ ธรรม  จ ริยธรรม  รับผิ ดชอบ ต่อ

ส่วนรวม มีจิตสํานึกอาสาสมัคร รักษ์สันติประชาธรรม 
2.2.2 มีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัย สามารถ

วิเคราะห์วิจัย ค้นคว้า และประมวลองค์ความรู้ต่างๆ 
ในชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 ) มี โล กทั ศ น์ แ บ บ อ ง ค์ ร วม  วิ เค ร าะ ห์
สังเคราะห์เหตุปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้าน มีวิธีการ
ทํางานพัฒนาแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ สามารถ 

2.2.3 มีความสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการวางแผนและสร้างแนวทางในการจัดการงาน
พัฒนาชนบทได้อย่างเหมาะสม 

คิดวิเคราะห์ ประมวล สังเคราะห์สร้างสรรค์แนวคิด
แ ล ะ วิ ธี ก าร พั ฒ น าที่ เห ม าะสม ส อดค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ที่เป็นจริงในฐานวัฒนธรรมของการมีชีวิต 

2.2.4 เป็นผู้มีความอดทน เสียสละ มีจริยธรรม มี อยู่ร่วมกันในทุกระดับ 
ความคิดริเริมสร้างสรรค์และสามารถประสานการทํางาน
ร่วมกับบุคคลสาขาอาชีพต่างๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาชนบท 

3) มีความเป็นผู้ นํา มีทักษะความสามารถในการ
แสวงหา สร้างความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเชิง
ส ร้ างส รรค์ ที่ เ กิ ด จ ากการ บู รณ าการศ าสตร์ที่
หลากหลาย สร้างความรู้ใช้ในการแก้ป้ญหาทางสังคม 
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ประหยัด พ่ึงตนเองได้
และเกิดประโยชน์สุขอย่างย่ังยืนแก่ท้องถิ่นและสังคม 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์มัครเขา้ศึกษา 3.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต้อง
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ข้อ 7 และมคีุณสมบัติ
ดังน้ี 

3.1 รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่
สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
3.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีทุก
สาขาทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 

1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาหรือ
เทียบเท่ าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  
2) ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  หรือมี
ประสบการณ์ในการทํางานไม่น้อยกว่า 3 ปี ใน 
สาขาที่เก่ียวข้อง 
3) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561   

    3.3 ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  
4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
4.1  ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ

การสอบสัมภาษณ์ 
1) ผู้ เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ 
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4.2  ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ 

TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 
2 ปี นับถึงวันสมัคร) 

2) ผู้เข้าสอบต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-Get
หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับ
ถึงวันสมัคร) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
กําหนด 

4.3  เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศ 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3) ผู้ศึกษาแผน ก แบบ ก1 จะต้องเป้นผู้ที่มี พ้ืนที่
ทํางาน หรือมีประสบการณ์ทํางานกับโครงการทาง
สังคม 
4) เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และ/หรือวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึง
ภากรณ์ กําหนด 

5. จํานวนการรับนักศึกษา          แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษา 
ในระยะ 5 ป ี

     ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาไม่เกิน 20 คน           รับปีละไม่เกิน 20 คน โดยคาดว่าจะมีผู้สําเร็จ
การศึกษาปีละ 16 คน (ร้อยละ 80) 

6. ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 
หลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา ใช้ระยะเวลา

การศึกษาอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่าง
มากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ 

เป็นหลักสูตรแบบศึกษาไม่เต็มเวลา นักศึกษา
ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 
4 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาค
การศึกษาปกติ 

7.ระบบการจัดการศึกษา ระบบการจัดการศึกษา 
7.1 ระบบ 1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาใน
หน่ึงปีการศึกษา เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งภาค
การศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหน่ึงและภาคสอง ภาคหน่ึง 
ๆ มีระยะเวลาการเรียนการสอนไม่เกิน 15 สัปดาห์
และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ 

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย  1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใน 1 
ภาค การศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้
เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยเพ่ิมช่ัวโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคปกติ 

7.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
1) มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ดังน้ี

มีการเรียนเสริมพ้ืนฐานก่อนการเรียนในช้ันปีที่ 1 
อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนตาม

ความหมาะสม 
2) มีการเรียนวิชาการศึกษาภาคสนาม ใน

ภาคฤดูร้อนในการเรียนช้ันปีที่ 1 
     7.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

(ไม่มี) ไม่ม ี
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ข้อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และ
การสอบประมวลความรู ้

ข้อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ และการสอบประมวลความรู ้

1. การสอบประมวลความรู้ การสอบประมวลความรู้ 
        1.1 นักศึกษามีสิทธิทีจ่ะสอบประมวลความรู้ 
เมื่อจดทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ีหลกัสูตร
กําหนด และได้รับโอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรก
ที่มีโอกาสจะสาํเร็จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 

(1) การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบ
ข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่า 

(2) นักศึกษามสีิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ 
เมื่อจดทะเบียนรายวิชาบังคับครบ 9 หน่วยกิต โดยมี
ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 

1.2  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ 
P (ผ่าน) ภายใน 3 คร้ัง  มฉิะน้ันจะถูกถอนช่ือออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา 

(3) หลักสูตร จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่ง
เป็นการสอบแบบข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่า ปี
การศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดี เป็นผู้แต่งต้ังคณะ 
กรรมการสอบประมวลความรู้ 
         (4) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้
ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง  มฉิะน้ันจะถกูถอนช่ือ
ออกจากทะเบียนนักศึกษา 

2. การทําวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) การทําวิทยานิพนธ ์
      2.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ 
เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่สะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00ผ่าน
การศึกษาภาคสนามและต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้
ระดับ P (ผ่าน)  

1. แผน ก แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ต้ังแต่
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เมื่อสอบผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรกําหนด  
(2) นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 

     2.2 นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
      2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     2.4  หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว 
นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (ชนบทศึกษาและ
การพัฒนา) เพ่ือให้ผู้อํานวยการสํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้
คําแนะนํานักศึกษา รวมท้ังสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
และสอบวิทยานิพนธ์ 

(3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษา
ต้ อ ง เส น อ เค้ า โ ค ร ง วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้คณบดี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ แต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์รวมไม่
น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะให้คําแนะนํานักศึกษา รวมท้ัง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ 
(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสุตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2 แผน ก แบบ ก2 ทําวิทยานิพนธ์และศึกษา

รายวิชา 
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ได้ 

เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา มีหน่วย
กิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
         (2) นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
หรือภาษาอังกฤาตามความเหมาะสม 

(3) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว 
นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้คณบดี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ แต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการวิทยานิพนธ์รวมไม่
น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะให้คําแนะนํานักศึกษา รวมท้ัง
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ 

(4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสุตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. แผน ข ทําการค้นคว้าอิสระและศึกษา
รายวิชา 

(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําการค้นคว้า
อิสระได้  เมื่ อศึ กษามาแล้ วไม่ น้ อยก ว่า  2  ภาค
การศึกษา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 

(2) นักศึกษาจะมีสิทธ์ิทําการค้นคว้าอิสระ เมื่อ
นักศึกษาสอบประมวลความรู้ผ่าน 

(3) นักศึกษาต้องทําการค้นคว้าอิสระเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม 

(4) หลังจากจดทะเบียนทําการค้นคว้าอิสระ
แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระตอ่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้คณบดี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ แต่งต้ังอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการ
ค้นค ว้า อิสระ  รวม ไม่ น้ อยก ว่า  3  คน  ซึ่ งจะให้
คําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ 
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 (5) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ให้

เป็ น ไป ต าม เกณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณ ฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

      3.  การสอบวิทยานพินธ ์ การสอบวิทยานิพนธ์ 
      3.1 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(1) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ 

      3.2 นักศกึษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบ
ภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว 

อุดมศึกษา 
         (2) การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบ

       3.3 การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการ
สอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S จะต้องได้มติเป็น
เอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการ
สอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอก
ฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

       4. วิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)          การสอบการค้นคว้าอิสระ 
        4.1  นักศึกษาตามหลกัสูตร แผน ข จะจด
ทะเบียนทําการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมี
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่า
ระดับเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 ผ่านการศึกษา
ภาคสนามและต้องสอบประมวลวิชาให้ได้ระดับ P 
(ผ่าน) 

         (1) อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
         (2) การสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4.2 นักศกึษาต้องทําการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย  
4.3  หลังจากจดทะเบียนทําการค้นคว้าอิสระแล้ว 

นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ชนบทศึกษาและการพัฒนา) 
เพ่ือให้ผู้อํานวยการสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร แต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการการ
ค้นคว้าอิสระ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คําแนะนํา
นักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบ
การค้นคว้าอิสระ 

 

4.4  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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5. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการ

ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
การเทียบโอนและการโอนหน่วยกิต 

คณะกรรมการจดัการศึกษาศกึษาหลกัสูตรฯ อาจ
พิจารณาเทียบลักษณะวิชาในหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่
สําเร็จการศกึษาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ้ 19  
ทั้งน้ีการเทียบโอนของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

เทียบได้ไม่เกิน 9 หน่วยกติ โดยให้เป็นไปตามขอ้บังคับ 
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร ์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (พรอ้มด้วยฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
ข้อ 12.15 และข้อ 19 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
ให้เทียบโอนได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 
ข้อ 19.2.1  

8. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยจะเสนอช่ือนักศึกษาเพ่ือขออนุมัติ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ชนบทศึกษาและการ
พัฒนา) เมื่อปฏิบัติตามเง่ือนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 

1) ได้ศึกษารายวิชาและสอบผ่านในรายวิชาต่างๆ
ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรจํานวน 39 หน่วยกิต 
และได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆที่สํานักบัณฑิต
อาสาสมัครและมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

2) ได้ค่าเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ตํ่ากว่า 3. 00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

3) สอบภาษาต่างประเทศได้ระดับ P (ผ่าน) ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ ศกึษาและสอบผา่นวิชา 
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 
2 

4) สอบประมวลความรู้ได้ระดับ  P (ผ่าน)
5) สอบวิทยานิพนธ์  (เฉพาะการศึกษาแผน ก

แบบ ก2)  ได้ระดับ S (ใช้ได้) โดยการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สํานักบัณฑิต 

6) การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะ
การศึกษาแผน ข.) ได้ระดับ S (ใช้ได้) 

7) การศกึษาวิชาเสริมพ้ืนฐาน ได้ระดับ P (ผ่าน)

แผน ก แบบ ก1 
1. ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ

ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร 
2. ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์โดย

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ี
วิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟัง  

3 . ผล งาน วิท ย า นิ พ น ธ์ห รือส่ วนห น่ึ งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ร ะ ดั บ น าน า ช า ติ ที่ มี คุ ณ ภ าพ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารประทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

4 . นํ า วิทยานิพน ธ์  เข้ าระบบบ ริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 

5. ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

8) สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

9) สําหรับนักศึกษาแผน ข ต้องส่งรายงานการค้นคว้า
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อิสระให้สํานักบัณฑิตอาสาสมัครเพ่ือพิจารณาส่งไป

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

10) ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่สํานักบัณฑิต
อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กําหนดและให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 (พร้อมด้วยฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม) 

แผน ก แบบ ก2 
     1.  ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่วย
กิต   
      2.  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 (จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน) 
       3.  ไ ด้ ร ะ ดั บ  P (ผ่ า น )  ใ น ก า ร ส อ บ
ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
       4.  ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์
โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ี
วิทยาลัยแต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟัง 

5.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ 
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง 
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ห รื อ ระ ดั บ น าน าช า ติ มี คุ ณ ภ าพ ตามป ระก าศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารประทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดย
บทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
ก า ร ตี พิ ม ม์ ใน ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร 
(Proceeding)  

6.  นําวิทยานิพนธ์ เข้าระบบบริหารจัดการ
วิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561  

7.  ปฏิบั ติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยกําหนด  

แผน ข 
         1.  ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ  ครบตาม
โครงสร้างหลักสุตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
39 หน่วยกิต  
         2.  ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 (จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน)  
         3.  ไ ด้ ร ะ ดั บ  P (ผ่ า น )  ใ น ก า ร ส อ บ
ภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
         4.  ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวล
ความรู้ 
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5. ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้า

อิสระ โดยคณะกรรมการที่วิทยาลัยแต่งต้ัง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง 

6. นักศึกษาต้องส่งบทความการค้นคว้าอิสระ
ให้วืทยาลัยเพ่ือพิจารณาส่งไปตีพิพม์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) 

7. นําการค้นคว้าอิสระเข้าระบบบริหาร
จัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.
2561  

8. ปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยกําหนด 

9. หลักสูตร 9. หลักสูตร
9.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 9.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
9.2 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 9.2 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 

       แผน ก แบบ ก2 ศกึษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์) 
วิชาเสรมิพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6   หน่วยกิต ศึกษารายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)        หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์    39 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 9   หน่วยกิต      แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทํา 
วิชาเลือก 9   หน่วยกิต วิทยานิพนธ์)
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต วิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
รวม 39 หน่วยกิต วิชาเลือก    9 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
รวม    39 หน่วยกิต 

แผน ข ไมท่ําวิทยานิพนธ์       แผน ข (ไม่ทําวิทยานิพนธ์)  
วิชาเสรมิพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6   หน่วยกิต วิชาบังคับ    18 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต วิชาเลือก    15 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต วิชาการค้นคว้าอิสระ      6 หน่วยกิต 
วิชาการค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต รวม    39 หน่วยกิต 
รวม 39 หน่วยกิต  
    9.3 รายวิชา      9.3 รายวิชา 
1) วิชาเสริมพ้ืนฐาน : นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก วิชาเสริมพ้ืนฐาน
2 และ แผน ข ต้องศึกษาวิชาเสริมพ้ืนฐาน จํานวน 2      ไม่ม ี  
วิชา คือ
บอ.501  ความรู้เบ้ืองต้นว่าด้วยชนบทไทย 3(3-0-9) 
บอ.502  ความรู้พ้ืนฐานการวิจัย 3(3-0-9) 
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2) วิชาบังคับ : นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ 1) วิชาบังคับ จํานวน 5 วิชา  
แผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับ จํานวน 6 วิชา 18   
หน่วยกิต คือ  
บอ.601  ทฤษฎีสังคมศาสตร์ว่าด้วย 3(3-0-9) ปพส.601  กระบวนทัศน์ แนวคิด 3(3-0-9)
 การพัฒนา1   ทฤษฎีการพัฒนา  
บอ.602  การวิจัยสังคมชนบท 3(3-0-9) ปพส.602  ปพส.602 วิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-9)
    การพัฒนาและการจัดการ  
    ความรู้  
บอ.603  การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน 3(3-0-9) ปพส.603  การขับเคลื่อนนโยบาย 3(3-0-9)
 เพ่ือการพัฒนา   กฎหมายและกลไกที่สอดรับ  
    กับการเปลี่ยนแปลงของ  
    สังคม  
บอ.604  จริยศาสตร์การพัฒนา 3(3-0-9) ปพส.604  จริยศาสตร์การพัฒนา 3(3-0-9)
   ปพส.605 การบริหารองค์กรและ 

โครงการพัฒนา 
3(3-0-9)

บอ.701  การศึกษาภาคสนาม 3(1-6-5) ปพส.701  สัมมนาการจัดการอย่าง 3(3-0-9)
    สร้างสรรค์ในสงัคม  
    พหุวัฒนธรรม  
บอ.702  สัมมนาการเปลี่ยนแปลงสังคม 3(1-6-5)    
 ชนบท     
3) วิชาเลือก: นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้อง 2) วิชาเลือก จาํนวน  11 วิชา  
เลือกศึกษาวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ    
นักศึกษาที่เลือกศึกษาแผน ข ต้องเลือกศึกษาวิชา    
เลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังน้ี    
บอ.670 การประยุกต์ใช้การวิจัยใน 3(3-0-9)    
 งานพัฒนา     
บอ. 671   การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการ 3(3-0-9)    
 พัฒนาชนบท     
บอ. 680   การวางแผนและบริหาร 3(3-0-9)    
 โครงการพัฒนา     
บอ. 681   การติดตามและประเมินผล 3(3-0-9) ปพส.681 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-9)
 โครงการพัฒนา   ศาสตร์แห่งความซับซ้อน  
    เพ่ือการพัฒนา  
บอ. 682 ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-9) ปพส.682 ชนบทไทยศึกษา 3(3-0-9)
บอ.683   จิตวิทยากระยุกต์เพ่ือการ 3(3-0-9)    
 พัฒนาชนบท     
บอ.690   ทฤษฎีสังคมศาสตร์ว่าด้วย 3(3-0-9)    
 การพัฒนา 2     
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บอ.691   พลวัตการเมืองและการ 3(3-0-9) ปพส.691 การจัดการงานอาสาสมัคร 3(3-0-9)

พัฒนาชนบทไทย   เพ่ืองานพัฒนา
บอ.692   เศรษฐกิจทางเลือกเพ่ือการ 3(3-0-9) ปพส.692 ประชาสังคมกับการพัฒนา 3(3-0-9)

พัฒนา  สังคมไทย
บอ.693   ภูมิปัญญากับการจัดการ 3(3-0-9) ปพส.693 การจัดการทรัพยากรธรรม 3(3-0-9)

ความรู้ท้องถิ่น  ชาติเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
บอ.694   สิทธิมนุษยชนกับการ 3(3-0-9) ปพส.694 นวัตกรรมสังคมเพ่ือการ 3(3-0-9)

เปลี่ยนแปลงทางสังคม พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
บอ.695   ความขัดแย้งและความรุนแรง 3(3-0-9) ปพส.695 การบริหารจัดการ 3(3-0-9)

ในสังคมชนบท   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ  
การวางแผนพัฒนาเมืองและ  
ชนบท (พัฒนาสังคม)  

บอ.696   สตรีกับการพัฒนาชนบท 3(3-0-9) ปพส.696 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง 3(3-0-9)
ด้านการพัฒนาเชิงสร้าง
สรรค์

บอ.697   ขบวนการประชาสังคมกับ 3(3-0-9) ปพส.697 การศึกษากรณีเลือกสรร 3(3-0-9)
การพัฒนาชนบทไทย

บอ.698   การศึกษาค้นคว้าเฉพาะ 3(3-0-9) 
เร่ืองทางด้านชนบทศึกษา  

ทั้งน้ีนักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาเลือกต่างๆ ปพส.771 การออกแบบการวิจัยเชิง 3(3-0-9)
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท โดย ปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์  
รายวิชาดังกล่าวต้องมีการจัดการเรียนการสอนใน ปพส.772 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 3(3-0-9)
ระบบทวิภาคและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก การพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ันๆ  
ระบบทวิภาคและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ันๆ  
ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาต่างคณะได้  
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2) 3. วิทยานพินธ์

      แผน ก แบบ ก1
ปพส.839 วิทยานิพนธ์  39 หน่วยกิต 
      แผน ก แบบ ก2

บอ.800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ปพส.800 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
5) วิชาการค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข) 4. การค้นคว้าอิสระ

      แผน ข
บอ.799 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ปพส.799 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก  3  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชนบทศึกษาและ 
การพัฒนา ฉบับ พ.ศ. 2551 กับ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ ฉบับ 
พ.ศ. 2561 
 

หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2561 สรุปการ
เปลีย่นแปลง 

1. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  1. รายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  - 
          1)  วิชาเสริมพืน้ฐาน          วิชาเสรมิพื้นฐาน     
                  ไม่ม ี           ไมม่ ี  
      2)  วิชาบังคับ     1)  วิชาบังคับ    
บอ. 604  จริยศาสตร์การพัฒนา      ปพส.604 จริยศาสตร์การพัฒนา ปรับรหัสวิชา 
    จาก บอ. เป็น 
    ปพส.ทุกวิชา 
     3)  วิชาเลือก 2)  วิชาเลือก  
     ไม่ม ี  ไม่ม ี  
2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง  
    1)  วิชาเสริมพื้นฐาน     1)  วิชาเสริมพื้นฐาน  
บอ.501  ความรู้เบ้ืองต้นว่าด้วยชนบทไทย           ตัดออก ตัดออก 
บอ.502 ความรู้พ้ืนฐานการวิจัย           ตัดออก  
    2)  วิชาบังคับ     2)  วิชาบังคับ  
บอ. 601    ทฤษฎีสังคมศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนา1 ปพส.601  กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎี ปรับรหัส ช่ือ 
   การพัฒนา และคําอธิบาย 
บอ.602   การวิจัยสังคมชนบท     ปพส.602 วิธีวิทยาการวิจัย การพัฒนา  รายวิชา 
   และการจัดการความรู้  
บอ.603 การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือ ปพส.603  การขับเคลื่อนนโยบายกฎหมาย ตัดออก 
 การพัฒนา  และกลไกที่สอดรับกับการ  
   เปลี่ยนแปลงของสังคม  
  ปพส.605 การบริหารองค์กรและโครงการ 

พัฒนา 
ปรับจากวิชา
เลือกเป็นวิชา 
บังคับ ปรับช่ือ

วิชาและ
คําอธิบาย
รายวิชา 

บอ.702 สัมมนาการเปลี่ยนแปลง ปพส.701 สัมมนาการจัดการอย่าง ปรับช่ือรหัส  
 สังคมชนบท  สร้างสรรค์ในสงัคม และคําอธิบาย 
   พหุวัฒนธรรม รายวิชา 
บอ.799  การค้นคว้าอิสระ ปพส.799 การค้นคว้าอิสระ ปรับคํา 
บอ.800  วิทยานิพนธ์ ปพส.800 วิทยานิพนธ์  อธิบายรายวิชา 
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หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบบั พ.ศ. 2561 สรุปการ
เปลีย่นแปลง 

3) วิชาเลือก 3) วิชาเลือก
บอ.681 การติดตามและประเมินผล ปพส.681 แนวคิดและการประยุกต์ใช้

โครงการพัฒนา  ศาสตร์แห่งความซับซ้อน
เพ่ือการพัฒนา

บอ.682 ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา ปพส.682 ชนบทไทยศึกษา
บอ.691 พลวัตการเมืองและการพัฒนา ปพส.691 การจัดการงานอาสาสมัครเพ่ือ

ชนบทไทย การพัฒนา
บอ.692 เศรษฐกิจทางเลือกเพ่ือการพัฒนา ปพส.692 ประชาสังคมกับการพัฒนา ปรับรหัสช่ือวิชา

สังคมไทย และคําอธิบาย 
รายวิชา 

บอ.693 ภูมิปัญญาและการจัดการความรู้ ปพส.693 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ท้องถิ่น  เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

บอ.694 สิทธิมนุษยชนกับการเปลี่ยนแปลง ปพส.694 นวัตกรรมสังคมเพ่ือการพัฒนา
ทางสังคม  ชุมชนท้องถิ่น

บอ.695 ความขัดแย้งและความรุนแรงใน ปพส.695 การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สังคมชนบท สารสนเทศเพ่ือการวางแผน

พัฒนาเมืองและชนบท (พัฒนา
สังคม)

บอ.696 สตรีกับการพัฒนาชนบท ปพส.696 สัมมนาเฉพาะเรื่องด้านการ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์

บอ.697   ขบวนการประชาสังคมกับการ ปพส.697 การศึกษากรณีเลือกสรร
พัฒนาชนบทไทย

3. รายวิชาที่เปิดเพิ่ม 3. รายวิชาที่เปิดเพิ่ม
1) วิชาบังคับ 1) วิชาบังคับ

ปพส.839 วิทยานิพนธ์  เปิดเพ่ิม 
2) วิชาเลือก 2) วิชาเลือก

ปพส.771 การออกแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอย่างสร้างสรรค์ เปิดเพ่ิม 

ปพส.772 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การพัฒนา

4. รายวิชาที่ตัดออก 4. รายวิชาที่ตัดออก
1) วิชาเสริมพืน้ฐาน

บอ.501  ความรู้เบ้ืองต้นว่าด้วยชนบท
ไทย ตัดออก 

บอ.502  ความรู้พ้ืนฐานการวิจัย 
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เปลีย่นแปลง 

2) วิชาบังคับ 2) วิชาบงัคับ
บอ.701 การศึกษาภาคสนาม ตัดออก 

3) วิชาเลือ 3) วิชาเลือก
บอ.670  การประยุกต์ใช้งานวิจัยในงาน

พัฒนา
บอ.671  การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือการ

พัฒนาชนบท ตัดออก 
บอ.680 การวางแผนและบริหาร

โครงการพัฒนา
บอ.683  จิตวิทยาประยุกต์เพ่ือการ

พัฒนาชนบท
บอ.690  ทฤษฎีสังคมศาสตร์ว่าด้วยการ

พัฒนา 2 


