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คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

 

มคอ.2 



ค าน า 
 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ภายใต้การบริหารจัดการของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหลักสูตรใหม่ โดยมีแผนเปิดการเรียนการสอนในปี 
พุทธศักราช 2564 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งแนวโน้มความต้องการในการพัฒนาประเทศ ในการท าหลักสูตรใหม่ครั้งนี้ ได้
พิจารณาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยและข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ซึ่ง
คาดว่าผลที่ได้จะท าให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  คณะผู้ด าเนินการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์  
                                                                                  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 



 

 
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพฒันา 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
คณะ/สาขาวิชา   คณะศิลปศาสตร์  
        สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
 1.1 ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

 1.2 ภาษาอังกฤษ  Master of Arts Program in Development Administration 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ช่ือเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา)   
 2.2 ช่ือย่อภาษาไทย ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา)   
 2.3 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts Program (Development Administration) 
 2.4 ช่ือย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Development Administration) 
 
 

3. วิชาเอก  
 - ไม่ม ี

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน  ก  แบบ  ก  2   จํานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แผน  ข    จํานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย  

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด,ฟัง,อ่าน,เขียนและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
   ให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เพียงสาขาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
- เปิดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

  - คณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  
        ในการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 30  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 

- สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
ครั้งที่    8/2563      วันที่   20      เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2563         

- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่    12/2563     วันที่  13    เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ.  2563     

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1  อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันของรัฐและเอกชน 
 8.2  ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 8.3  ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และข้าราชการประเภทอ่ืนๆ 
 8.4  ข้าราชการตํารวจ ทหาร 
 8.5  รัฐวิสาหกิจ 
 8.6  ที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชน 
 8.7  ผู้บริหารหรือพนักงานภาคเอกชน 
 
 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        

หมายเหตุ : อักษรย่อ  ม. หมายถึง  มหาวิทยาลัย   วค. หมายถึง  วิทยาลัยคร ู

 
 

ลําดับ
ที่ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สถาบัน 
ปีที่จบ

การศึกษา 
1 3460500467xxx 

 
รอง 

ศาสตราจารย์ 
 

นายกตัญญู
แก้วหานาม 
 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร์) 
บธ.บ (การจัดการ) 

ม.อุบลราชธานี 
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ม.รังสิต 

2554
2546 
2544 

2 4409900006xxx 
 

รอง 
ศาสตราจารย์ 
 

นางปาริชา มารี เคน ค.ด (การบริหารจัดการการศึกษา)
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
กศ.ม (ภาษาไทย) 
ค.บ.ภาษาไทย(เกียรตินิยม) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ม.รามคําแหง 
ม.มหาสารคาม 
วค.มหาสารคาม 

2554
2544 
2541 
2534 

3 1440400095xxx ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

 

นางพิมพ์ลิขิต 
แก้วหานาม 

ปร.ด. (รัฐประศาสศาสตร์)
วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ม.ขอนแก่น 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น 

2561
2555 
2553 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

      การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ           
ภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
     มีการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ใน  1 ภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ สําหรับการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาให้มีจํานวนช่ัวโมง/สัปดาห์ ไม่ตํ่ากว่าการจัดการศึกษาในเวลา
ปกติ และให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ  
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบไตรภาค  

      -ไม่มี- 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
     วัน–เวลาราชการปกติ     
     นอกวัน–เวลาราชการ  เสาร์–อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.        
     ภาคการศึกษาที่ 1  เดือน มถิุนายน–ตุลาคม     
     ภาคการศึกษาที่ 2  เดือน พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์     
     ภาคฤดูร้อน          เดือน มีนาคม– มิถุนายน     
   ทั้งน้ี ให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ    

        2.2  คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา 
   2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือ
ปริญญาตรีสาขาอ่ืนทุกสาขา หรือสาขาอ่ืนตามที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง  
   2.2.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุหรอืตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
 

  การคัดเลือกผูเ้ข้าศึกษา  
    เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาทางการบริหารพัฒนาโดยตรง ทําให้ขาด
ความรู้พ้ืนฐานทางการบริหารการพัฒนา นอกจากน้ียังขาดความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการวิจัย 
 
 



10 
 
 2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา / ข้อจํากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3 
   2.4.1 จัดอบรมเพื่อปรับความรู้ความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทางการบริหารพัฒนาสําหรับนักศึกษาที่
ไม่ได้สําเร็จการศึกษาทางการบริหารการพัฒนาโดยตรง 
   2.4.2 จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่สําหรับการเรียนในศาสตร์ทางด้านภาษาอังกฤษ ให้มากขึ้น  
  2.4.3 จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจัยทางการบริหารการพัฒนา
   

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  

    2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 (ภาคปกติ) 

ชั้นปีท่ี จํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568

1 5 5 5 5 5
2 - 5 5 5 5

รวม 5 10 10 10 10
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 5 5 5 5

    2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 (ภาคพิเศษ) 

ชั้นปีท่ี จํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568

1 5 5 5 5 5
2 - 5 5 5 5

รวม 5 10 10 10 10
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 5 5 5 5

    2.5.3 แผน ข (ภาคพิเศษ) 

ชั้นปีท่ี จํานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568

1 20 20 20 20 20
2 - 20 20 20 20

รวม 20 40 40 40 40
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - 20 20 20 20
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 2.6  งบประมาณตามแผน  

 หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  
 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ

2564 2565 2566 2567 2568
ค่าบํารุงการศึกษา     
ภาคปกติ (ตลอดหลักสูตร
60,000 บาท/คน) 

225,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ค่าบํารุงการศึกษา ภาค
พิเศษ (ตลอดหลักสูตร
120,000 บาท/คน) 

2,250,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

รวมทั้งสิน้ 2,475,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000
 
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ
2564 2565 2566 2567 2568

1. ค่าตอบแทน 480,000 960,000 960,000 960,000 960,000
2. ค่าใช้สอย 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000
3. ค่าสาธารณปูโภค 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000
4. ค่าวัสดุ 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000
5. ค่าใช้จ่ายอ่ืน - - - - -

รวมทั้งสิน้ 535,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000
หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จา่ยต่อหัวนกัศึกษาต่อปี ภาคปกติ   30,000 บาท /คน  ภาคพิเศษ 60,000 บาท/ คน 
   ประมาณการค่าใช้จ่ายตอ่หัวนกัศึกษาต่อตลอดหลักสูตร     ภาคปกติ   60,000 บาท / คน 
                       ภาคพิเศษ 120,000 บาท / คน 
                     (ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน) 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 

          แบบช้ันเรียน 
           แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก   
               แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก        
               แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)          
               แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต          
               อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา   
  หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุวาดวยการโอนผลการเรียน           
การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 และขอบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต ประกอบด้วย แผน ก แบบ ก 2  และ แผน ข 

 3.1  โครงสร้างหลักสูตร  

  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวม แผน  ก  แบบ  ก  2 ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 

              แผน  ข   ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต 
 

  3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 

 

   3.1.3   รายวิชา  
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการศึกษา แผน  ก  แบบ  ก  2 แผน ข 

หมวดรายวิชาพ้ืนฐาน 
หมวดรายวิชาบังคับ 
หมวดรายวิชาเลือก   
หมวดวิทยานิพนธ์ 
หมวดการค้นคว้าอิสระ 

 6  หน่วยกิต 
18  หน่วยกิต 
  -  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 

-  

6  หน่วยกิต 
            18   หน่วยกิต 

 6   หน่วยกิต 
- 

  6    หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 36   หน่วยกิต 36    หน่วยกิต 

       X   X    -   X   X    X   -     X    X   X 
 

กลุ่มศาสตรส์าขาวิชา 

ล าดับสาขาวิชา 

กลุ่มรายวิชา 

ปีท่ีควรศึกษา 

ล าดับรายวิชา 

 1    2      3   4    5       6    7   8 
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  3.1.4 รายวิชา 
   3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2  
   1. หมวดรายวิชาเสริมพื้นฐาน  
    หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเป็นวิชาไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่น ามาค านวณคะแนน
เฉลี่ย นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานได้แก่ นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ไม่เคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเคยศึกษาแต่มีผลการศึกษาต่ ากว่า
ก าหนด นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 2 รายวิชา คือ 
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
PA-021-801  ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการพัฒนา   3 (3-0-6) 
    English Skills for Development Administration 
PA-021-802  เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ส าหรับการบริหารการพัฒนา  3 (2-2-5) 
    Modern Information Technology for Development Administration 

 

   2. หมวดรายวิชาพื้นฐาน   
    นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนทุกรายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา  2  รายวิชา 6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
PA-021-803  ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการพัฒนา     3 (2-2-5)  
    Research Methodology in Development Administration 
PA-021-804    สถิติทางสังคมศาสตร์ส าหรับการบริหารการพัฒนา   3 (2-2-5) 
    Social Sciences Statistics for Development Administration 
 

   3. หมวดรายวิชาเฉพาะ   
    นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนทุกรายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
PA-022-801  ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา     3 (2-2-5) 
    Development Administration Theories  
PA-022-802  การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่     3 (2-2-5) 
    Modern Organization Management 
PA-022-803  การบริหารการคลังสาธารณะ                  3 (2-2-5) 
    Public Finance Management   
PA-022-804  นโยบายสาธารณะ      3 (2-2-5) 
    Public Policy  
PA-022-805  การปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการ    3 (2-2-5) 

Political and Administrative Reforms 
PA-027-801  การสัมมนาทางการบริหารการพัฒนาเชิงบูรณาการ   3 (2-2-5) 
    Integrated Development Administration Seminar 
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   4. หมวดวิทยานิพนธ์ 
    นักศึกษาที่เลือกเรียน  แผน  ก แบบ ก 2 ต้องลงทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
PA-026-801  วิทยานิพนธ์                 12 หน่วยกิต 
    Thesis 
 

     3.1.4.2 แผน ข  
   1. หมวดรายวิชาเสริมพื้นฐาน  
    หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเป็นวิชาไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่น ามาค านวณคะแนน
เฉลี่ย นักศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานได้แก่ นักศึกษาผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ไม่เคยศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเคยศึกษาแต่มีผลการศึกษาต่ ากว่า
ก าหนด นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 2 รายวิชา คือ 
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
PA-021-801  ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการพัฒนา   3 (3-0-6) 
    English Skills for Development Administration 
PA-021-802  เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ส าหรับการบริหารการพัฒนา  3 (2-2-5) 
    Modern Information Technology for Development Administration 

 

   2. หมวดรายวิชาพื้นฐาน   
    นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนทุกรายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา  2  รายวิชา 6 หน่วยกิต  
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
PA-021-803  ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการพัฒนา     3 (2-2-5)  
    Research Methodology in Development Administration 
PA-021-804    สถิติทางสังคมศาสตร์ส าหรับการบริหารการพัฒนา   3 (2-2-5) 
    Social Sciences Statistics for Development Administration 
 

   3. หมวดรายวิชาเฉพาะ   
    นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนทุกรายวิชา ประกอบด้วยรายวิชา 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
PA-022-801  ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา     3 (2-2-5) 
    Development Administration Theories  
PA-022-802  การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่     3 (2-2-5) 
    Modern Organization Management 
PA-022-803  การบริหารการคลังสาธารณะ                  3 (2-2-5) 
    Public Finance Management   
PA-022-804  นโยบายสาธารณะ      3 (2-2-5) 
    Public Policy  
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PA-022-805  การปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการ    3 (2-2-5) 
Political and Administrative Reforms 

PA-027-801  การสัมมนาทางการบริหารการพัฒนาเชิงบูรณาการ   3 (2-2-5) 
    Integrated Development Administration Seminar 
 

   4. หมวดรายวิชาเลือก   
    แผน ข  นักศึกษาจะตอ้งเลือกเรียนวิชาเอกเลือก  จ านวน 6  หน่วยกิต   
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
PA-023-801  การจัดการเชิงกลยุทธ์      3 (2-2-5) 
    Strategic Management   
PA-023-802  การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสาธารณะ    3 (2-2-5)  
    Digital Technology Management for Public 
PA-023-803  การวิเคราะห์ และการประเมินโครงการ    3 (2-2-5) 
    Project Analysis and Evaluation   
PA-023-804  การวางแผนและการบริหารโครงการ    3 (2-2-5) 
    Project Planning and Management 
PA-023-805  การจัดการเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติ           3 (2-2-5) 
    Management of Technology and Natural Resources 
PA-023-806  การจัดการภาครัฐอาเซียน      3 (2-2-5) 
     ASEAN Public Management   
PA-023-807  จริยธรรมส าหรับนักบริหารการพัฒนา    3 (2-2-5) 
    Ethics for Development Administrators  
 

            5. การค้นคว้าอิสระ 
    นักศึกษาท่ีเลือกเรียน  แผน ข  ต้องลงทะเบียนท าการค้นคว้าอิสระ จ านวน  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา     ชื่อรายวิชา         หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
PA-026-802  การค้นคว้าอิสระ                                                    6 หน่วยกิต 
    Independent Studies 
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  3.1.5 แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร   
   แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
เสริมพ้ืนฐาน PA-021-801 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการ

พัฒนา* 

3 (3-0-6)* 

เสริมพ้ืนฐาน PA-021-802 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ส าหรับการบริหาร
การพัฒนา* 

3 (2-2-5)* 

เฉพาะ PA-022-801 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา 3 (2-2-5) 
เฉพาะ PA-022-802 การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 3 (2-2-5) 

 รวม 12 

 หมายเหตุ * หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน จ านวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร และ
ไม่น ามาค านวณคะแนนเฉลี่ย 

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
พ้ืนฐาน PA-021-803 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการพัฒนา 3 (3-0-6) 
เฉพาะ PA-022-803 การบริหารการคลังสาธารณะ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ PA-022-804 นโยบายสาธารณะ 3 (2-2-5) 

วิทยานิพนธ์ PA-026-801 วิทยานิพนธ์ 3 

 รวม 12 

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
พ้ืนฐาน PA-021-804 สถิติทางสังคมศาสตร์ส าหรับการบริหารการ

พัฒนา 

3 (2-2-5) 
 

เฉพาะ PA-022-805 การปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ PA-027-801 การสัมมนาทางการบริหารพัฒนาเชิงบูรณาการ 3 (2-2-5) 

 รวม 9 

 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
วิทยานิพนธ์ PA-026-801 วิทยานิพนธ์ 9 

 รวม 9 
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   แผน ข 
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
เสริมพ้ืนฐาน PA-021-801 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการ

พัฒนา* 

3 (3-0-6)* 

เสริมพ้ืนฐาน PA-021-802 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ส าหรับการบริหาร
การพัฒนา* 

3 (2-2-5)* 

เฉพาะ PA-022-801 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา 3 (2-2-5) 
เฉพาะ PA-022-802 การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ 3 (2-2-5) 

 รวม 12 

 หมายเหตุ * หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน จ านวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร และ
ไม่น ามาค านวณคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
พ้ืนฐาน PA-021-803 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการพัฒนา 3 (3-0-6) 
เฉพาะ PA-022-803 การบริหารการคลังสาธารณะ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ PA-022-804 นโยบายสาธารณะ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ PA-022-805 การปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการ 3 (2-2-5) 

 รวม 12 

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
พ้ืนฐาน PA-021-804 สถิติทางสังคมศาสตร์ส าหรับการบริหารการ

พัฒนา 
3 (2-2-5) 

 

เฉพาะ PA-027-801 การสัมมนาทางการบริหารพัฒนาเชิงบูรณาการ 3 (2-2-5) 
การค้นคว้าอิสระ PA-026-802 การค้าคว้าอิสระ 3 

 รวม 9 

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
เลือก xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 
เลือก xx-xxx-xxx วิชาเอกเลือก 3 (2-2-5) 

การค้นคว้าอิสระ PA-026-802 การค้นคว้าอิสระ 3 

 รวม 9 

  




