
 

๑ 

มคอ. ๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร 

 
หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชา  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
หลักสูตร  ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
คณะ/สาขาวิชา  รัฐศาสตร์/สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  
ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Development Strategy   

 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
   ช่ือย่อ :  ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Master of Arts (Development Strategy) 
   ช่ือย่อ :  M.A. (Development Strategy) 
 
๓. วิชาเอก (ถ้ามี)  

- 
 
๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรท้ังหมด รวม ๓๖ หน่วยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาโท ๒ ปี แบบ ก (แบบ ก ๒) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 



 

๒ 

มคอ. ๒ 
๕.๒ ประเภท  หลักสูตรทางวิชาการ 
๕.๓ ภาษาที่ใช้  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
๕.๔ การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยใน

การส่ือสารได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์

การพัฒนา) เพียงสาขาเดียว 
 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปรับปรุงจากหลักสูตร ศศ.ม.ยุทธศาสตร์การพัฒนา      
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๖.๒ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๖.๓ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เห็นชอบหลักสูตร 
      เมื่อวันท่ี ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖.๔ สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 

 เมื่อวันท่ี ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖.๕ คณะอนุกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชยัภมูิ 

ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๖.๖ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ 

 เมื่อวันท่ี ๙ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักส ูตรม ีความพร ้อมเผยแพร ่ค ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา   
 สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดังนี้ 

๑) นักยุทธศาสตร์การพัฒนา/ นักพฒันาในระดับต่างๆ  
๒) นักวิชาการ/ นักสาธารณสุข/ พยาบาล  
๓) นักวิจัย  
๔) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๕) เจ้าหน้าท่ีบุคคล/เจ้าหน้าท่ีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
๖) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ นักบริหารการพัฒนา/ เจ้าหน้าท่ี 



 

๓ 

มคอ. ๒ 
๗) นักสังคมสงเคราะห์ / นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
๘) ครู อาจารย์/ พนักงานราชการ 
๙) ตำรวจ ทหาร 
๑๐) นักการเมืองระดับชาติ/ นักการเมืองระดับท้องถิ่น 

  นอกจากนี้สามารถประกอบอาชีพในภาคเอกชนและภาคการเมือง รวมทั้งอาชีพอิสระท่ีใช้องค์
ความรู้ทางด้านการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๙. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

๙.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตารางที่ ๑  คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
ลำดับ 

ที ่

 
เลขประจำตัวประชาชน 

 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 
ชื่อ-สกุล 

 
คุณวุฒิ
ระดับ 

อุดมศึกษา 

 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
(เรียงลำดับจากคุณวุฒิสูงถึงระดับ

ปริญญาตรี) 
จากสถาบัน ปี 

๑ ๓-๓๐๙๙-๐๐๖๙๖-xxx 
 

อาจารย์ 
 
 

นางพนารัตน์  
เดชกุลทอง 

ปร.ด. 
วท.ม. 
ค.บ. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค 
การสอนชีววิทยา 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

๒๕๕๒ 
๒๕๓๓ 
๒๕๒๖ 

๒ ๕-๔๕๐๑-๐๐๐๓๑-xxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายสุนทร   
ปัญญะพงษ์ 

ปร.ด. 
ศศ.ม. 
พธ.บ. 

สังคมวิทยา 
สังคมวิทยาการ
พัฒนา 
รัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย   

๒๕๕๔ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๑ 

๓ ๓-๘๐๙๙-๐๐๖๕๐-xxx 
 

อาจารย์ 
 
 

นายกรรณวิษณ์ 
ช่วยอุปการ 

ปร.ด. 
กศ..ม. 
ศศ.บ. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริน
ทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๐ 
๒๕๓๔ 

 
 
 
 
 
 



 

๔ 

มคอ. ๒ 
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

 
๓.๑ หลักสูตร  

๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิตโดยจัดการศึกษา
ในแผนก ๒ 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
 
ตารางที่ ๖  โครงสร้างหลักสูตร 
 

  หมวดวิชา แผนก๒ 
๑. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    - วิชาบังคับ 
    - วิชาเลือก 
๒. หมวดวิชาสัมพันธ์ 
๓. วิทยานิพนธ ์
๔. หมวดวิชาพื้นฐานเสริม* 

๑๕  หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 
๓ หน่วยกิต 
๙ หน่วยกิต 

๑๒ หน่วยกิต 
ไม่นับหน่วยกิต 

รวม ๓๖ หน่วยกิต 
*เป็นรายวิชาท่ีให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  

   
๓.๒ รายวิชาและรหัสวิชา 

๓.๒.๑ หมวดวิชาสัมพันธ์ ๙ หน่วยกิต 
๖๐๑๑๐๐๑ นวัตกรรมเพื่อการพฒันาท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) 
 Innovation for Local Development 
๖๐๑๑๐๐๒   วิธีวิทยาวิจัยทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓(๒-๒-๕) 
 Research Method on Development Strategies 
๖๐๑๑๐๐๓ สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓(๒-๒-๕) 
 Seminar on Development Strategies Research 

 
๓.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๕ หน่วยกิต 

 
๑) กลุ่มวิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 

๖๐๑๒๑๐๑ การสร้างและการพัฒนายุทธศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
The Construction and Strategy Development 



 

๕ 

มคอ. ๒ 
๖๐๑๒๑๐๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 

Strategic Planning 
๖๐๑๒๑๐๓ การบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา ๓(๒-๒-๕) 

The Integration Sufficiency Economy Philosophy for Development 
๖๐๑๒๑๐๔ พลวัตสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ ๓(๒-๒-๕) 

World social dynamics in globalization era 
 
๒) กลุ่มวิชาเลือก ๓ หน่วยกิต(ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้) 

๖๐๑๒๒๐๑ ภาวะผู้นำและคุณธรรมสำหรับนักยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓(๒-๒-๕) 
Leadership and virtuesfor strategy developer 

๖๐๑๒๒๐๒   ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีกับการพัฒนา    ๓(๒-๒-๕)  
Wisdom and Technology for Development 

๖๐๑๒๒๐๓    ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ๓(๒-๒-๕) 
 National Development Theories Under to His Majesty’s Initiatives   
๖๐๑๒๒๐๔ การจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕)  

Community Knowledge Management 
  

๓.๒.๓ หมวดวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
๖๐๑๓๐๐๑ วิทยานิพนธ ์ ๑๒ หน่วยกิต 

Thesis 
 

 ๓.๒.๔ หมวดวิชาพื้นฐานเสริม* ๖ หน่วยกิต 
๖๐๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับนักยุทธศาสตร์การพัฒนา Au(๒-๒-๕) 

English for Strategy Developer 
๖๐๑๔๒๐๑    คอมพิวเตอร์สำหรับนักยุทธศาสตร์การพัฒนา    Au(๒-๒-๕) 

Computer for Strategy Developer 

 
นักศึกษาท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ 
๑) นักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นภาษาแรก เช่น อังกฤษ 

อเมริกาแคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
๒) นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๕๐ หรือ IELTS 

คะแนนไม่น้อยกว่า ๖.๐  



 

๖ 

มคอ. ๒ 
 ๓) นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่นหรือสาขาอื่นท่ีเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ 
 

๓.๓.๓ แผนการศึกษา  ประกอบด้วยภาคปกติและภาคพิเศษ 
   

ตารางที่ ๗  แผนการศึกษาปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
  

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

บังคับ ๖๐๑๒๑๐๑ การสร้างและการพัฒนายุทธศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
สัมพันธ์ ๖๐๑๑๐๐๑ นวัตกรรมเพื่อการพฒันาท้องถิ่น ๓(๒-๒-๕) 

พื้นฐานเสริม 
 

๖๐๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับนักยุทธศาสตร์     
การพัฒนา 

AU(๒-๒-๕) 

พื้นฐานเสริม 
 

๖๐๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์สำหรับนักยุทธศาสตร์      
การพัฒนา 

AU(๒-๒-๕) 

 รวม ๖  หน่วยกิต 
 
ตารางที่ ๘  แผนการศึกษาปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

เลือก xxxxxxxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก ๓(๒-๒-๕) 
บังคับ ๖๐๑๒๑๐๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓(๒-๒-๕) 
บังคับ ๖๐๑๒๑๐๓ การบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพฒันา 
๓(๒-๒-๕) 

สัมพันธ์ ๖๐๑๑๐๐๒ วิธีวิทยาวิจัยทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓(๒-๒-๕) 
 รวม ๑๒  หน่วยกิต 

 
 
 



 

๗ 

มคอ. ๒ 
ตารางที่ ๙  แผนการศึกษาปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

บังคับ ๖๐๑๒๑๐๔ พลวัตสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ ๓(๒-๒-๕) 
สัมพันธ์ ๖๐๑๑๐๐๓ สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓(๒-๒-๕) 

วิทยานิพนธ ์ ๖๐๑๓๐๐๑ วิทยานิพนธ์ (ขั้นเสนอเค้าโครง) ๓ 
 รวม ๙  หน่วยกิต 

 
ตารางที่ ๑๐  แผนการศึกษาปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ ๖๐๑๓๐๐๑ วิทยานิพนธ์ (ข้ันเก็บรวบรวมข้อมูล 
และขั้นวิเคราะห์ข้อมูล) 

๖  หน่วยกิต 

 รวม ๖  หน่วยกิต 
 
ตารางที่ ๑๑  แผนการศึกษาปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ ๖๐๑๓๐๐๑ วิทยานิพนธ์ (ขั้นสอบป้องกัน) ๓  หน่วยกิต 
 รวม ๓  หน่วยกิต 

 
 
 
 


