
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนยรังสิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท   
 

หมวดที่ 1   ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท  
  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Technology  for Rural Development 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย    ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท) 
   ชื่อยอ วท.ม. (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Master of Science (Technology  for Rural Development) 
   ชื่อยอ M.Sc. (Technology for Rural Development) 
3. วิชาเอก  
  ไมม ี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ป  
 5.2 ภาษาที่ใช   
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเขาศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 5.4 ความรวมมือกับสถาบนัอ่ืน 
  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 
พ.ศ. 2545  
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี  1  ปการศึกษา 2554 



 

ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2554  เมื่อวนัที่ 24  เดือน มกราคม  
พ.ศ. 2554 

ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 
1/2554  เมื่อวันที่ 11  เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. 2554 

ไดรับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 3 /2554 เมื่อวันที่ 28เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา  
2555 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1 นักเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 
 8.2  นักวิจัยและนักวิชาการดานการพัฒนาชนบท 
 8.3  ผูจัดการโครงการดานการพัฒนาชนบทและสิ่งแวดลอม 
 8.4  นักวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาชนบทและสิ่งแวดลอม 

 
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนที่ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศนูยรังสิต    
 

หมวดที่ 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูในการวิเคราะห ประเมิน ประยุกตใช จัดการและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและภูมิปญญาประชากร โดยคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 1.2 ความสําคัญ 

ในภาวะที่โลกมีการแขงขันทางความรูและเทคโนโลยีสูงขึ้น ประเทศไทยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตองใชเทคโนโลยี
สรางฐานการพัฒนาใหเขมแข็งมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเรงขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปน
หลัก สงผลใหประเทศไทยมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเขาสูสังคมอุตสาหกรรมและความเปนเมืองมากขึ้น 
ตองพึ่งพาเทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้นและมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ การนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศมาใช การวิจัยและพัฒนา 
รวมท้ังการกระจายเทคโนโลยีจากศูนยกลางไปสูภูมิภาคและชนบท มักขาดการวิเคราะห ประเมิน การดัดแปลงประยุกตใช หรือ
การบริหารจัดการอยางเหมาะสมทําใหการพัฒนาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เกิด    ความสูญเปลาตลอดจนผลกระทบในเชิงลบ
ตอสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม  

เพื่อใหเกิดการวิจัย การพัฒนา การประยุกตใชและการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชนบท อันนําไปสูการ
แกปญหาดังกลาว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาชนบท ขึ้น  

 



 

 
 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูในการวิเคราะห ประเมิน ประยุกตใช จัดการและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและภูมิปญญาประชากร 

2)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ประสบการณ สามารถดําเนินการวิจัย คิดคนและพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาชนบท สามารถปฏิบัติงานดานการพัฒนาชนบทไดตามความตองการของ
ประเทศ 

3)  เพื่อสงเสริมการศึกษาวิจัยท่ีผสมผสานความรูสหวิชาการ ท้ังดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ
สังคมศาสตร เพื่อใหเกิดองคความรูใหมในการพัฒนา จัดการและประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการพัฒนา
ชนบท 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
      คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนภายในรอบ 5 ป 

การพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตอ
ความตองการของทองถิ่น/
ผูประกอบการ 

- จัดประชุม/สัมมนาความตองการ
รวมกับทองถิ่น 

- ติดตามประเมนิหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการประชุมสัมมนา 

- การจัดการศึกษาวิจัยถายทอด
เทคโนโลยีชุมชนนําไปใชไดจริง 

- ประชุมรวมมือกับทองถิ่น/
ผูประกอบการในการจัดการศึกษา 
– ดูงาน – วิทยานิพนธ 

-   ติดตามประเมินผลการเรียนรู
รวมกับทองถิ่น/ผูประกอบการ 

- รายงานผลการประชุมความ
รวมมือ 

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉล่ียในระดับดี 

- พัฒนาการวิจัยและเผยแพร 
   องคความรูดานเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาชนบท 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานวิจัยบริการ
วิชาการดานเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาชนบท 

- สนับสนุนใหนักศึกษาปริญญาโท 
นําผลงานไปเผยแพรในงาน
ประชุมวิชาการและ/หรือตีพิมพใน
วารสาร 

- ปริมาณงานวิจัยและบริการวิชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร 

- ปริมาณผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือ
เผยแพรตอจํานวนนักศกึษา
ท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 25 

 
 
 
 
 
 



 

 
หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาใน
แตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ภาคละ 8 สัปดาห  ในการเรียนชั้นปท่ี 1   
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมมี   
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
   จัดการเรียนการสอนนอกวัน – เวลาราชการ 
    เรียนวันเสาร – อาทิตย   เวลา  9.00 น. ถึง 17.00 น. 
   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – กันยายน  
   ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ 
   ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2553  ขอ 7  และมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

- แผน ก แบบ ก 1 เนนการคนควาวิจัย 
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย

รับรองวิทยฐานะ และเปนผูท่ีไดคะแนนเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.00  
2) หากมีคะแนนเฉลี่ยไมเปนไปตามเกณฑขอ 1) ผูสมัครจะตองเปนผูท่ีมีประสบการณในการทํางานที่เก่ียวของกับ

ชนบทไมนอยกวา 5 ป หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา  
- แผน ก แบบ ก 2 เนนศึกษารายวิชาและการทําวิทยานิพนธ 
1) เปนผูสําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย

รับรองวิทยฐานะ หรือ 
2) เปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณการทํางานเกี่ยวของกับ

ชนบทอยางนอย 3 ป โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา 
การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แตงตั้ง 
2) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS  โดยผลการสอบตองไมเกิน 2 ป 

นับถึงวันสมัคร 



 

3) เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และ/หรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเปนผูสําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชนบทหรือ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทไมเพียงพอ โดยเฉพาะทักษะและ
ความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีความจําเปนตอการเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  มีการสอบวัดความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท นักศึกษาที่จะเขารับการศึกษาหากมี
ผลสอบความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทต่ํากวาเกณฑท่ีภาควิชาเทคโนโลยีชนบทกําหนดใน
ระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน นักศึกษาจําเปนตองเรียนวิชาปรับพื้นฐานภายในภาคการศึกษาแรก 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาดังนี้ 

   ปการศึกษา 2554 – 2555 รับนักศึกษาปละ  10  คน  
   ปการศึกษา 2556 – 2558 รับนักศึกษาปละ  15  คน  
 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา จํานวนนักศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปท่ี 1 10 10 15 15 15 
ชั้นปท่ี 2 - 10 10 15 15 
รวม 10 20 25 30 30 

คาดวาจะจบการศึกษา - 10 10 15 15 
 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชงบประมาณ  ดังนี้ 
  งบบุคลากร    1,025,000 บาท 
   หมวดเงินเดือน 1,025,000  บาท 
   หมวดคาจางประจํา -  บาท 
  งบดําเนินการ   280,000 บาท 
   หมวดคาตอบแทน 80,000  บาท 
   หมวดคาใชสอย 100,000  บาท 
   หมวดคาวัสดุ 100,000  บาท 
   หมวดสาธารณูปโภค -  บาท 
  งบลงทุน    100,000 บาท 
   หมวดครุภัณฑ 100,000  บาท 
     รวมท้ังสิ้น 1,405,000 บาท 
  คาใชจายตอหัวนักศึกษา  140,500  บาทตอป โดยใชงบประมาณแผนดินประจําป 
 



 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   ใชระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน  
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 12.15 และขอ 19 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หนวยกิต 
    ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาบางเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อยาง

นอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร   
    3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก  1  (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)  
    1) ศึกษารายวิชา (ไมนับหนวยกิตรวม)                 6           หนวยกิต 
    2) วิทยานิพนธ          36 หนวยกิต 
     3.1.2.2 แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)  
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม)  3        หนวยกิต 
    2) หมวดวิชาบังคับ      9 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาบังคับเลือก      3 หนวยกิต 
    4) หมวดวิชาเลือก   12 หนวยกิต 
    5) วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 

  แผน ก แบบ ก 1       
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการคนควาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองจดทะเบียน

วิทยานิพนธตั้งแตภาคท่ี 1 เปนตนไปจนครบจํานวน 36 หนวยกิต และในปท่ี 1 ตองเรียนวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา (6 หนวยกิต) โดยไม
นับหนวยกิตและจะตองสอบไดระดับ P (ผาน) จึงจะสําเร็จการศึกษา 
                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 ทย. 800 วิทยานิพนธ           36  
 RT 800 Thesis  
 รายวชิาที่กําหนดใหนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเตมิจํานวน 2 รายวิชา  โดยไมนับหนวยกิตเพื่อสําเร็จการศึกษา 
และจะตองสอบไดคาระดับ P (ผาน) ดังนี้  
                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 ทย. 601 สัมมนาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท                        3 (3-0-9) 
 RT 601    Technology for Rural Development Seminar                          (ไมนับหนวยกิต) 



 

 ทย. 611    ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 3 (3-0-9) 
 RT 611    Research Methodology for Technology for Rural Development (ไมนับหนวยกิต) 

 
แผน ก แบบ ก 2    
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  เปนแผนการศึกษาที่นักศึกษาตองศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ  โดยมีการทํา

วิทยานิพนธไมนอยกวา 12  หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 24  
หนวยกิต ประกอบดวย วิชาบังคับ 9 หนวยกิต วิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต และวิชาเลือกอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยมีหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

(1)  วิชาเสริมพื้นฐาน นักศึกษาท่ีไมไดจบทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน 1 
วิชา รวม 3 หนวยกิต ประกอบดวย 
                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 621   ความรูพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท  3 (3-0-9)                              
RT 621 Fundamental  Technology for Rural Development (ไมนับหนวยกิต) 

(2)  วิชาบังคับ นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ 4 วิชา รวม 9 หนวยกิต ประกอบดวย 
                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 601    สัมมนาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท                3 (3-0-9)        
  RT 601    Technology for Rural Development   

ทย. 611   ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท  3 (3-0-9) 
  RT 611   Research Methodology for Technology for Rural Development    

ทย. 681   การฝกปฏิบัติภาคสนาม   1 (0-3-2) 
RT 681 Field Practices 
ทย. 701 บัณฑิตสัมมนา   2 (2-0-6) 
RT 701 Graduated Seminar 

(3)  วิชาบังคับเลือก นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคบัเลือก 1 วิชา รวม 3 หนวยกิต จากวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 647  หัวขอวิจัยดานโยธา-ผังเมืองทองถิ่น                                               3 (3-0-9) 
RT 647 Research Topics in Local Civil Work and Planning 
ทย. 658 หัวขอวิจัยดานการจัดการทรัพยากรเกษตรและชุมชน                          3 (3-0-9)                                           
RT 658 Research Topics in Agricultural and Community Resource Management 
ทย. 666 หัวขอวิจัยดานพลังงาน-สิ่งแวดลอม                                                3 (3-0-9) 
RT 666 Research Topics in Energy-Environment 
ทย. 676 หัวขอวิจัยดานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและโครงสรางพื้นฐาน           3 (3-0-9)                                           
RT 676 Research Topics in  Geo- Informatics  for Local and Infrastructure Development 
 



 

(4)  วิชาเลือก แบงออกเปน 5 หมวดวิชา  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาตาง ๆ ท่ีภาควิชาเปดสอน ไมนอย
กวา 12 หนวยกิต จากวิชาเลือกในหมวดวิชาตางๆ ไมเกิน 3 หมวดวิชา ดังนี้ 

(4.1)  หมวดวิชาการจัดการเชิงปริมาณ 
                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 634  เศรษฐศาสตรการจัดการเพื่อการพัฒนาชนบท                           3 (3-0-9) 
RT 634 Managerial Economics for Rural Development 
 

                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 734 การถายทอดเทคโนโลยี                                                    3 (3-0-9) 
RT 734 Technology Transfer   
ทย. 735 การจัดการเทคโนโลยี 3 (3-0-9) 
RT 735 Technology Management  

 
(4.2) หมวดวิชาโยธา-ผังเมืองทองถิ่น 

                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 644   การประปาชนบทในประเทศที่กําลังพัฒนา                                 3 (3-0-9) 
RT 644 Rural Water Supply for Developing Countries 
ทย. 645  อุทกวิทยาและการประยุกตใชรวมกับการสํารวจขอมูลระยะไกล 
   และระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเพื่อการพัฒนาแหลงน้ํา                 3 (3-0-9) 
RT 645 Hydrology and Application of Remote Sensing together with  

GIS for Water  Resource Development 
ทย. 646 การวางแผนและผังเพื่อพัฒนาทองถิ่น                                     3 (3-0-9) 
RT 646 Planning for Local Development 
ทย. 744 การวางผังกายภาพและการคมนาคม                                       3 (3-0-9) 
RT 744 Spatial and Transport Planning 
ทย. 745 ปญหาฐานรากอาคารและการแกไข                                         3 (3-0-9)  
RT 745 Building Foundation Problems and Solving Methods 
ทย. 746 หัวขอคัดสรรทางงานโยธา-ผังเมอืงทองถิ่น                                 3 (3-0-9) 
RT 746 Selected Topics in Local Civil Works and Planning 
ทย. 747 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานสาธารณูปโภคในชนบท 3 (3-0-9) 
RT 747 Feasibility Study of Rural Utilities Project 
ทย. 748  เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียและการประยุกตใช                           3 (3-0-9) 
RT 748 Wastewater Treatment Technology and Application 
 



 

 
(4.3) หมวดวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและชุมชน 

                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 654 วิทยาศาสตรชลประทาน                                                       3 (3-0-9) 
  RT 654   Irrigation Science 
 
                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 655 เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชนบท                                3 (3-0-9) 
 RT 655 Agricultural Technology and Rural Development 
ทย. 656 เคร่ืองจักรกลเกษตรเพื่อการพัฒนา                                          3 (3-0-9) 
 RT 656     Agricultural Machinery for Development 
ทย. 657 ระบบเกษตรกรรมและการจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชน                   3 (3-0-9) 
RT 657 Agricultural System and Management for Community Development 
ทย. 754 อุตสาหกรรมทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน                                  3 (3-0-9) 
RT 754 Local  Industry for Community Development                                
ทย. 755 การใชท่ีดินและการวางแผนการใชท่ีดินชั้นสูง                              3 (3-0-9) 
RT 755 Advanced Land Uses and Land Use Planning                                  
ทย. 756 การสื่อสารและการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อชุมชน       3 (3-0-9) 
RT 756 Technology Communication and Technology Transfer 

(4.4) หมวดวิชาพลังงาน-สิ่งแวดลอม 
                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 664   เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน                                                     3 (3-0-9) 
RT 664   Sustainable Energy  Technology 
ทย. 665 พลังงานและสิ่งแวดลอม                                                       3 (3-0-9) 
RT 665 Energy and Environment 
ทย. 764  การจัดการพลังงานสําหรับชนบท                                            3 (3-0-9) 
RT 764 Rural Energy Management 

(4.5) หมวดวิชาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและโครงสรางพื้นฐาน 
                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 674 การสํารวจขอมูลระยะไกลและกระบวนการขอมูลระยะไกลเชิงตัวเลข          3 (3-0-9) 
RT 674 Remote Sensing and Digital Image Processing 
ทย. 675 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาโครงขายทางทองถิ่น  3 (3-0-9) 
RT 675 Participatory Geo- Informatics for Local Road Network Development 



 

    รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 774  การจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมศิาสตรชั้นสูง                  3 (3-0-9) 
RT 774 Advanced Geographic Information System Database Management  
ทย. 775   หัวขอคัดสรรทางงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและโครงสรางพื้นฐาน 
  3 (3-0-9) 
RT 775 Selected Topics in Geo-Informatics for Local and Infrastructure Local  
 Development 
 
 (5)  วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

                รหัสวิชา              ชื่อวิชา       หนวยกิต  
                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

ทย. 800  วิทยานิพนธ   12 
RT 800 Thesis 



 

 
  3.1.3 แผนการศึกษา   

แผน ก แบบ ก 1 
 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ทย. 601    สัมมนาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท             3  
 (ไมนับหนวยกิต) 

ทย. 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 3  
 (ไมนับหนวยกิต) 

ทย. 800  วิทยานิพนธ 6 
 รวม 12 

 
ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
ทย. 800  วิทยานิพนธ 9 

 รวม 9 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ทย. 800  วิทยานิพนธ 12 
 รวม 12 

 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
ทย. 800  วิทยานิพนธ 9 

 รวม 9 
 

แผน ก แบบ ก 2 
 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ทย. 601  สัมมนาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท   3 
ทย. 611  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 3 
ทย. 621  ความรูพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 3 

 (ไมนับหนวยกิต) 
ทย. xxx  วิชาเลือก 3 

 รวม 12 



 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ทย. xxx  วิชาบังคับเลือก 3 
ทย. xxx วิชาเลือก  6 

 รวม 9 
 

ปการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูรอน 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ทย. 681  การฝกปฏิบัติภาคสนาม 1 
 รวม 1 

 
ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
ทย. xxx วิชาเลือก  3 
ทย. 800 วิทยานิพนธ 6 

 รวม 9 
 

ปการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ทย. 701 บัณฑิตสัมมนา 2 
ทย. 800 วิทยานิพนธ 6 

 รวม 8 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.4 คําอธิบายรายวิชา 
 
ทย. 601  สัมมนาทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท                                                3 (3-0-9)  
RT 601  Technology for Rural Development Seminar 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ปญหาและขอจํากัดของการพัฒนาชนบท/ทองถิ่น เทคโนโลยี
และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ดานสารสนเทศกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานงานโยธา-ผัง
เมืองทองถิ่น ดานพลังงาน-สิ่งแวดลอมและดานการจัดการทรัพยากรเกษตรและชุมชน คนควา และนําเสนอในหัวขอท่ีเก่ียวของ 
 
ทย. 611 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท                             3 (3-0-9) 
RT 611 Research Methodology for Technology for Rural Development 
  ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน การสืบคนขอมูล การวิเคราะหผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท   
แนวคิด หลักการ และขั้นตอนในการทําวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิเคราะหงานวิจัยท่ีไดศึกษาคนควาเพื่อ
เปนแนวทางในการวางแผนการทําโครงงานตามสาขาที่ตนเองมีความสนใจ 
 
ทย. 621   ความรูพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท                                          3 (3-0-9)   
RT 621 Fundamental  Technology for Rural Development 
                การอานแบบ การอานแผนที่ สัญลักษณ เทคโนโลยีการสํารวจเบื้องตน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาชุมชน พื้นฐานเรื่อง
หนวย และแรง  
 
ทย. 634  เศรษฐศาสตรการจัดการเพื่อการพัฒนาชนบท 3 (3-0-9) 
RT 634 Managerial Economics for Rural Development 
 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรการจัดการ การประยุกตใชศึกษาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาชนบท ปจจัยกําหนด
โครงสรางการผลิต ตนทุนการผลิต ความเสี่ยง การเปล่ียนแปลงจากภายนอกประเทศ การแขงขันดานราคาในตลาดแรงงาน และ
ตลาดผลผลิต รวมไปถึงนโยบายรัฐที่มีผลกระทบตอการพัฒนาชนบท   
 
ทย. 644 การประปาชนบทในประเทศที่กําลังพัฒนา 3 (3-0-9) 
RT 644     Rural Water Supply for Developing Countries 
 แหลงน้ํา ปริมาณและคุณภาพของน้ํากินน้ําใช การเก็บกักน้ําฝน น้ําซึม การปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ และขบวนการผลิต
น้ําประปา การออกแบบระบบประปาขนาดเล็ก 
 
ทย. 645   อุทกวิทยาและการประยุกตรวมกับการสํารวจขอมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรเพื่อการพัฒนา

แหลงน้ํา 3 (3-0-9) 
RT 645    Hydrology and Application of Remote Sensing together with GIS for Water  
                Resource Development 
 วัฏจักรของนํ้าในธรรมชาติ ฝนและการวัดปริมาณฝน การสูญภาพทางอุทกวิทยา น้ําผิวดินและน้ําใตดิน น้ําทาและชล
ภาพ การออกแบบทางอุทกวิทยา การสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการวิเคราะหลุมน้ํา ปริมาณน้ําฝนในลุมน้ํา 
จําลองสภาพลุมน้ํา วิเคราะหสภาพพื้นที่ การไหลของน้ําทา และปริมาณน้ําทา ภาพรวมของงานพัฒนาแหลงน้ํา 



 

 
ทย. 646 การวางแผนและผังเพื่อพัฒนาทองถิ่น 3 (3-0-9) 
RT 646   Planning for Local Development 
 ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เก่ียวของในการวางแผนและผังชุมชน  การวางแผนการใชท่ีดินและการวางผังพื้นที่เฉพาะ 
การผังเมืองระดับทองถิ่น กฎหมาย บทบัญญัติ กลไกของรัฐที่เก่ียวของกับการวางผังเมืองรวมชุมชน เทคนิควิธีการในการวางผัง
และออกแบบชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําผัง โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทย. 647 หัวขอวิจัยดานโยธา-ผังเมืองทองถิ่น   3 (3-0-9) 
RT 647   Research Topics in Local Civil Work and Planning 
 คนควาปญหาดานโยธา-ผังเมืองทองถิ่น การเขียนและนําเสนอเคาโครงงานวิจัยตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ ตาม
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
ทย. 654 วิทยาศาสตรชลประทาน  3 (3-0-9) 
RT 654 Irrigation Science 
 ความสัมพันธดินน้ําพืช การใชน้ําเพื่อใหไดผลผลิตสูงสุด หลักการเลือกและออกแบบการชลประทาน  ปญหาดินเค็ม 
การวางแผนการใหน้ํา 
 
ทย. 655 เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชนบท       3 (3-0-9) 
RT 655 Agricultural Technology and Rural Development 
 เทคโนโลยีการเกษตร ความสําคัญของเทคโนโลยีเกษตร สภาพและปญหาของการเกษตรในชนบทและระดับประเทศ  
รวมถึงระบบเกษตรกรรมของประเทศไทยตั้งแตการผลิต การเก็บเก่ียวผลผลิต การจัดการที่เหมาะสมกับทองถิ่นโดยเนนถึงการ
ผลิตทางเศรษฐกิจที่คํานงึถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรควบคูกับการพัฒนาชนบท 
และภูมิปญญาทองถิ่น  โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทย. 656  เคร่ืองจักรกลเกษตรเพื่อการพัฒนา 3 (3-0-9) 
RT 656  Agricultural Machinery for Development 
 แนวโนมเคร่ืองจักรกลเกษตร การพิจารณาเลือกและใชเคร่ืองจักรกลเกษตรที่สัมพันธกับประสิทธิภาพและ
เศรษฐศาสตรในการผลิตทางการเกษตร การแปรรูป และการเก็บรักษา รวมถึงการตลาดและการกระจายสินคา 
 
 
ทย. 657   ระบบเกษตรกรรมและการจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-9) 
RT 657 Agricultural System and Management for Community Development  
      ระบบ ความสําคัญ พัฒนาการ หลักการ วิธีการจัดการ และปญหาของการเกษตร  การเกษตรในชนบทและ
ระดับประเทศ  รวมถึงระบบเกษตรกรรมของประเทศไทยตั้งแตการผลิต ทรัพยากรที่ใชในระบบการเกษตร ท้ังในฐานะที่เปน
ปจจัยการผลิตและสวนหนึ่งของระบบนิเวศ ความสําคัญและปญหาตอการเกษตรและชุมชน การใชและการอนุรักษอยางเหมาะสม 
ภูมิปญญาทองถิ่น  โดยพิจารณาถึงสภาพทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังเชิงกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยมี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 



 

 
ทย. 658    หัวขอวิจัยดานการจัดการทรัพยากรเกษตรและชุมชน                            3 (3-0-9) 
RT 658    Research Topics in Agricultural and Community Resource Management 
 คนควาปญหาดานการจัดการทรัพยากรเกษตรและชุมชน การเขียนและนําเสนอเคาโครงงาน วิจัยตามหัวขอท่ี
นักศึกษาสนใจ ตามระเบียบวิธีการวิจัย 
 
ทย. 664 เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน 3 (3-0-9) 
RT 664 Sustainable Energy  Technology 
 สถานการณพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีในเร่ืองพลังงานแสงอาทิตย พลังงาน 
ชีวมวล พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ และพลังงานน้ํา รวมท้ังความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ และสังคมในเรื่อง
พลังงาน 
 
ทย. 665 พลังงานและสิ่งแวดลอม 3 (3-0-9) 
RT 665      Energy and Environment 
 ภาพรวมของระบบพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางการใชพลังงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การ
วิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร สังคม และสิ่งแวดลอมจากโครงการดานพลังงานขนาดใหญ อุปสงค และอุปทานพลังงาน การ
วิเคราะหและวางแผนการใชพลังงาน แบบจําลองและการทํานายแนวโนมการใชพลังงานในอนาคตและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
ทย. 666   หัวขอวิจัยดานพลังงาน-สิ่งแวดลอม                                                  3 (3-0-9) 
RT 666     Research Topics in Energy-Environment 
 คนควาปญหาดานพลังงาน-สิ่งแวดลอม การเขียนและนําเสนอเคาโครงงานวิจัยตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ ตาม
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 
ทย. 674 การสํารวจขอมูลระยะไกล และกระบวนการขอมูลระยะไกลเชิงตัวเลข     3 (3-0-9) 
RT 674 Remote Sensing and Digital Image Processing 
 ขอมูลการสํารวจระยะไกลจากดาวเทียม และภาพถายทางอากาศ  การใชประโยชนขอมูลดาวเทียม การแปลภาพดวย
สายตา และคอมพิวเตอร เพื่อติดตามทรัพยากร และการสรางขอมูลระยะไกลเปนฐานขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทย. 675 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาโครงขายทางทองถิ่น 3 (3-0-9) 
RT 675 Participatory Geo- Informatics for Local Road Network Development 
 หลักการมีสวนรวม  หลักการพัฒนาโครงขายทางทองถิ่นเพื่อการตั้งแผนงานงบประมาณและบํารุงรักษา ระบบภูมิ
สารสนเทศศาสตรแบบมีสวนรวม การสํารวจและจัดเก็บขอมูล การวิเคราะห ความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบภูมิ
สารสนเทศกับการจัดทําฐานขอมูล จัดทําแผนที่โครงขายทางทองถิ่น การจัดความสําคญัของสายทาง การวิเคราะหหาตําแหนง
ท่ีตั้งที่เหมาะสม การวิเคราะหหาพื้นที่ใหบริการ โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
 



 

 
ทย. 676   หัวขอวิจัยดานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและโครงสรางพื้นฐาน  3 (3-0-9) 
RT 676      Research Topics in  Geo- Informatics  for Local and Infrastructure Development 
 คนควาปญหาดานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและโครงสรางพื้นฐาน การเขียนและนําเสนอเคาโครงงานวิจัย
ตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ ตามระเบียบวิธีการวิจัย  
 
ทย. 681   การฝกปฏิบัติภาคสนาม 1 (0-3-0) 
RT 681 Field Practices 
 ฝกปฏิบัติ และสัมมนาภาคสนาม รวมกับผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน และคนในชุมชน มีการทํางาน 
ศึกษารวมกัน ในการสรางกรอบความคิด กําหนดประเด็นปญหา วิเคราะห สรุป และนําเสนอผลการศึกษา 
 
ทย. 701  บัณฑิตสัมมนา                                                                                             2 (2-0-6) 
RT 701  Graduated Seminar 
 นําเสนอผลการศึกษาวิจัยในหัวขอการทําวิทยานิพนธ มีการวิเคราะหแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษา
คนควารวมกัน 
 
ทย. 734 การถายทอดเทคโนโลยี  3 (3-0-9) 
RT 734 Technology Transfer   
 ความสําคัญ ปจจัย และผลกระทบของการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทิศทางและรูปแบบของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและสงเสริมการถายทอดความรูเพื่อใหกระบวนการสัมฤทธิ์ผล ขั้นตอนกลยุทธ  การพัฒนาทรัพยากร เพื่อ
การถายทอดและสงเสริมจนถึงการประเมินผล 
 
ทย. 735  การจัดการเทคโนโลยี 3 (3-0-9) 
RT 735 Technology Management 
 บทบาท/ความสําคัญของเทคโนโลยใีนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความจําเปนตองมีการจัดการ
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยท่ีีเปนทรัพยากรสําคัญที่ใชในการแขงขัน มิติของการจัดการ
เทคโนโลยี องคประกอบเทคโนโลยี ความสามารถ และกลยุทธทางเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน  
 
ทย. 744    การวางผังกายภาพและการคมนาคม   3 (3-0-9) 
RT 744  Spatial and Transport Planning                                                          
 หลักการและแนวคิดดานการวางผังกายภาพ โครงสรางและพัฒนาการดานกายภาพและสภาพแวดลอมชุมชน 
ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางกายภาพชุมชนและระบบการคมนาคม หลักการและแนวคิดในการวางแผนดานการคมนาคม
ขนสง การวางแผนระบบคมนาคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและการศึกษาความเหมาะสมโครงการ  
 
 
 
 



 

ทย. 745   ปญหาฐานรากอาคารและการแกไข                                                  3 (3-0-9) 
RT 745  Building Foundation Problems and Solving Methods 
                ฐานรากของอาคาร ปจจัยท่ีทําใหเกิดความชํารุดบกพรอง ความผิดพลาดที่อาจเกิดขั้นไดในขั้นตอนการออกแบบ 
ขั้นตอนกอสราง กลศาสตรของดิน การสํารวจ ตรวจสอบและทดสอบระบบฐานราก การแกไขเมื่อเกิดปญหาอาคารทรุด การยก
อาคารและยายอาคาร ท้ังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารโบราณสถาน โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทย. 746    หัวขอคัดสรรทางงานโยธา-ผังเมืองทองถิ่น                                                3 (3-0-9) 
RT 746  Selected Topics in Local Civil Works and Planning 
  หัวขอสําคัญทางงานโยธา-ผังเมืองทองถิ่นที่นาสนใจในปจจุบัน โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทย. 747   การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดานสาธารณูปโภคในชนบท          3 (3-0-9) 
RT 747  Feasibility Study of Rural Utilities Project  
 แนวคิดการออกแบบระบบสาธารณูปโภค โดยทั่วไปทางดานเทคนิค และการมีสวนรวมของประชาชนในชนบท การ
ออกแบบจริงของระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ การคิดราคาคากอสรางและการบํารุงรักษา การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
ทางดานเศรษฐศาสตร 
 
ทย. 748 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียและการประยุกตใช                                        3 (3-0-9) 
RT 748 Wastewater Treatment Technology and Application 
 ลักษณะของน้ําเสีย แหลงน้ํากับน้ําเสีย วิธีการบําบัดน้ําเสีย การบําบัดเบื้องตน การกําจัดปฐมภูมิ การบําบัดทุติยภูมิ 
การบําบัดและการทิ้งตะกอน น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แนวคิดและตัวอยางการประยุกตเทคโนโลยีสะอาดและการรีไซเคิล 
 
ทย. 754   อุตสาหกรรมทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน                                                  3 (3-0-9) 
RT 754   Local  Industry for Community Development                                
 ลักษณะ องคประกอบ และการดําเนินงานของอุตสาหกรรมในระดับทองถิ่นที่ทวีความเก่ียวของและมูลคาเพิ่มขึ้นใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการใชเทคโนโลยีในระดับโลกจนถึงระดับชุมชน กระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดการการใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางยั่งยืนและไมทําลายทุนของชุมชน โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทย. 755  การใชท่ีดินและการวางแผนการใชท่ีดินชั้นสูง                                           3 (3-0-9) 
RT 755 Advanced Land Uses and Land Use Planning                                  
 ทรัพยากรดิน ปญหาการใชท่ีดิน ความเหมาะสมในการใชท่ีดินโดยพิจารณาถึงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ท้ังเชิงกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม  การวางแผนการใชท่ีดิน เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชในการวางแผนการใชท่ีดิน   
สารสนเทศในการวางแผนการใชท่ีดิน   กฎหมายและนโยบายรัฐกับการวางแผนที่ดิน โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทย. 756   การสื่อสารและการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อชุมชน            3 (3-0-9) 
RT 756   Technology Communication and Technology Transfer  
 ความสําคัญ ปจจัย และผลกระทบของการสื่อสารและการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทิศทาง
และรูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคนิค การสงเสริม และการถายทอดความรูเพื่อใหกระบวนการสัมฤทธิ์ผล ขั้นตอนกลยุทธ  
การพัฒนาทรัพยากร เพื่อการถายทอดและสงเสริมจนถึงการประเมินผล โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 



 

ทย. 764    การจัดการพลังงานสําหรับชนบท                                                               3 (3-0-9) 
RT 764     Rural Energy Management 
 นโยบายพลังงานของประเทศและการพัฒนาพลังงานชนบท กฎหมายที่เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน เทคโนโลยี
พลังงานที่เหมาะสมสําหรับชนบท แนวทางและการจัดทําแผนพลังงานระดับทองถิ่นตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน การมีสวนรวม
ของประชาชนกับการวางแผนพลังงานระดับทองถิ่น โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทย. 774 การจัดการฐานขอมลูระบบสารสนเทศภูมศิาสตรชั้นสูง 3 (3-0-9) 
RT 774 Advanced Geographic Information System Database Management  
 หลักการ และแนวคิดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โครงสราง
ฐานขอมูลและฐานขอมูลลักษณะสัมพันธ ประเภทขอมูล การนําเขา การแกไข และการแปลงขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล การจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และขอมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชในการวิเคราะหผล หลักการเลือก
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีเหมาะสม โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
ทย. 775   หัวขอคัดสรรทางงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและโครงสรางพื้นฐาน     3 (3-0-9) 
 RT 775 Selected Topics in Geo-Informatics for Local and Infrastructure Local Development 
 หัวขอสําคัญทางงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและโครงสรางพื้นฐานที่นาสนใจในปจจุบัน โดยมีการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 
ทย. 800  วิทยานิพนธ                                                                                          
RT 800   Thesis 
 การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 
และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานการวิจัย เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ โดยการวิจัยนี้คงไวซึ่งจริยธรรมในการทําวิจัยและใน
การเผยแพรผลงานวิชาการ  
 



 

 
4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือการฝกปฏิบัติ)  

เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความรูและประสบการณท่ี
พรอมจะเขาสูอาชีพได ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท จึงมีรายวิชาการฝกปฏิบัติศึกษาภาคสนาม ท่ีเปนการจัดให
นักศึกษาไดบูรณาการความรูท่ีไดศึกษามาทั้งหมด ประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ชุมชน การฝกปฏิบัติภาคสนามเปน
รายวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนเฉพาะแผน ก แบบ ก 2 ตองลงทะเบียนเรียน 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

    ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1)  เรียนรูวัฒนธรรมองคกรในองคการบริหารสวนตําบลที่เปนพื้นที่การฝกปฏิบัติศึกษาชุมชน  
2) ทักษะในการปฏิบัติงานในชุมชน เขาใจในหลักการ วิถีปฏิบัติ สามารถทํางานรวมกับทองถิ่นและชุมชนได 
3) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและแกปญหาในพื้นที่ชุมชนไดอยาง

เหมาะสม 
4) มีมนุษยสัมพันธและสามารถปฏิบัติรวมกับเพื่อนรวมงาน ผูนําชุมชน ประชาชนในพื้นที่ สามารถปรับตัวเขากับ

วัฒนธรรมของชุมชน 
5) มีทักษะในการบริหารจัดการ มีความคิดสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคญัไดอยางมีระบบ 
 4.2 ชวงเวลา 
 การศึกษาภาคฤดูรอน ของปการศึกษาที่ 1 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ตลอดภาคฤดูรอน หรือเปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ   
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
  การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยเพื่อใหเกิดองคความรูใหมในสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท การ

เขียนวิทยานิพนธอยางเปนระบบ แบบแผน การนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานและบทความวิจัย 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1)  นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยและแกไขปญหาโดยวิธีการวิจัย  
2)  เกิดองคความรูใหมจากการวิจัย 
3)  นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใชเคร่ืองมือ โปรแกรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 
4)  นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
5)  นักศึกษาสามารถนําเสนอผลการวิจัยไดอยางเปนระบบ มีแบบแผน 
6)  นักศึกษาสามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการได 

 5.3 ชวงเวลา 
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1   
  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2 
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2   
  ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 2 - ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 2 
 
 



 

 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  36  หนวยกิต 
  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  12  หนวยกิต 
 5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ 
 5.5.1  การจดทะเบียนวิทยานิพนธ 
  - หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

1)  นักศึกษาจะตองจดทะเบียนทําวิทยานิพนธตั้งแตภาคท่ี 1 เปนตนไปจนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตาม
หลักสูตร 

2)  นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ 
3)  นักศึกษาจะตองทําวิจัยเปนวิทยานิพนธตลอดหลักสูตร  โดยตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอประธาน

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท และใหคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

4)  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

- หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
1)  นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธไดตอเมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และตอง

สอบผานรายวิชาบังคับและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00   
2)  นักศึกษาสามารถเขยีนวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
3)  หลังจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอประธานโครงการหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทเพื่อใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

4)  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

 
5.5.2 การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
- หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
1)  นักศึกษาจะตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตามหลักเกณฑและ

ขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535 
2)  นักศึกษาตองจัดทําขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธจํานวน 5 ฉบับ ย่ืนตอคณะที่สังกัดโดยผานความเห็นชอบ

จากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งคณบดีแตงตั้ง 
3)  เมื่อนักศึกษายื่นคํารองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธแลว ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธอยางนอย 3 คน  ซึ่งจะตองประกอบดวย  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรวมกันพิจารณากลั่นกรองขอเสนอ
และเคาโครงวิทยานิพนธ 

4)  นักศึกษาจะตองไดรับอนุมัติขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ 



 

5)  นักศึกษาจะตองเสนอรายงานความกาวหนาของการวิจัยใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาในทุกภาค
การศึกษา 

- หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
1)  นักศึกษาจะตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ตามหลักเกณฑและ

ขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535 
2)  นักศกึษาจะตองจดทะเบียนวิทยานิพนธในภาคการศึกษาที่ตองการสอบเคาโครง-วิทยานิพนธ 
3)  นักศึกษาตองจัดทําขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธจํานวน 5 ฉบับ ย่ืนตอคณะที่สังกัดโดยผานความเห็นชอบ

จากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งคณบดีแตงตั้ง 
4)  เมื่อนักศึกษายื่นคํารองขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธแลว ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธอยางนอย 3 คน  ซึ่งจะตองประกอบดวย  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรวมกันพิจารณากลั่นกรองขอเสนอ
และ   เคาโครงวิทยานิพนธ 

5)  นักศึกษาจะตองไดรับอนุมัติขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ 

 5.6 การเตรียมการ 
มีการจัดคาบเวลาใหนักศึกษาเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหนักศึกษารายงานความกาวหนา
ปญหาอุปสรรคอยางตอเนื่องและกําหนดใหมีการเตรียมความพรอมกอนการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ โดย
การศึกษางานวจัิยท่ีเคยมีมากอน การนําเสนอหัวขอและการนําเสนอโครงราง  

 5.7 กระบวนการประเมินผล 
5.7.1  การสอบภาษาอังกฤษ  

นักศึกษาตองสอบภาษาอังกฤษใหผานตามเกณฑท่ีกําหนดไวในเกณฑการสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตรชั้น
ปริญญามหาบัณฑิต ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

5.7.2 การสอบวิทยานิพนธ 
1)   อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2)  นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาอังกฤษผานแลว 
3)  นักศึกษาจะตองจดทะเบียนวิทยานิพนธใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่

ย่ืนคํารองขอสอบวิทยานิพนธ เพื่อการสอบและแจงความจํานงสอบ 
4)  นักศึกษามีสิทธิย่ืนคํารองขอเสนอวิทยานิพนธตอภาควิชาฯ ไดหลังจากคณะกรรมการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธมีมติอนุมัติใหนักศกึษาผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธแลวไมนอยกวา 4 เดือน  
5)  เมื่อนักศึกษาแจงความจํานงสอบวิทยานิพนธ ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากบุคคลซึ่ง

เปนคณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ การแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงจะกระทําได
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน 

6)  การสอบวิทยานิพนธใหทําโดยเปดเผย โดยเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปเขารวมฟงการสอบวิทยานิพนธ 
7)  นักศึกษาจะตองสอบใหไดระดับ S (ใชได) โดยไดรับมติเปนเอกฉนัทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
การดําเนินการและการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 

2535 และขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 



 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ือง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัวในการทํางานตามวาระที่เหมาะสมตลอด
หลักสูตรการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการกําหนดหัวหนา
กลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ
รายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุม
ท่ีดี 

-  มอบหมายงานที่ใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม 
เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสรางวนิัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขาเรียนอยาง
สม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน  

ดานการเรียนรูดวยตนเอง  มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทํางาน ขอ

กฎหมายที่เก่ียวของกับการทํางานในดานเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 
ตลอดจนผลกระทบตอสังคมและตนเองหากกระทําผิดจรรยาบรรณและขอ
กฎหมาย 

 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  
2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
4)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 



 

 2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1)  สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา 
2)  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
3)  จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมและมีการทํางานเปนกลุม 
4)  ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และซื่อสัตย  

 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มอบหมาย 
2)  ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม 
3)  ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.2 ความรู  
 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1)  มีความรูและความเขาใจในหลักการ เนื้อหาสําคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบททั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

2)  มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาและสรางองคความรูในดานเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ชนบท 

3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 1)  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เนนการเรียนแบบมีสวนรวม การเรียนแบบ
ใชปญหาเปนพื้นฐาน และการศึกษาคนควาดวยตนเอง  

 2)  มีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรง 
 3)  มีการฝกปฏิบัติในชุมชนเพื่อศึกษา วิเคราะหปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริง 

 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
1)  การทดสอบยอย 
2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3)  ประเมินจากผลการทํางานที่ไดรับมอบหมาย เชน รายงานที่นักศึกษาจัดทํา การวิเคราะหกรณีศึกษา การฝกปฏิบัติ

และงานภาคสนาม เปนตน 
 2.3  ทักษะทางปญญา  
 2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)   สามารถคิด วิเคราะหและคนหาขอเท็จจริงอยางเปนระบบและสรางสรรค  
2)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาอยางบูรณาการโดยประยุกตใชองคความรูท่ีเก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและ

ประสบการณภาคปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
3)   สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตอสถานการณ 

 2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
1)  จัดการเรียนการสอนที่ฝกกระบวนการคิดเพื่อการแกปญหาอยางเปนระบบและสรางสรรคตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา มี

การพัฒนาโจทยปญหาจากปญหาที่งายไปสูปญหาที่ยากขึ้นตามลําดับ 



 

2)  มีการจัดรายวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษาพัฒนาการกระบวนการคิดและการแกไขปญหาอยางเปนระบบ ไดแก วิชา
การศึกษาปญหาวิจัยและวิทยานิพนธ 

3)  จัดการเรียนการสอนที่เนนการมีสวนรวมและการใชปญหาเปนพื้นฐาน 
4)  มีการฝกปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนจริงเพื่อใหนักศึกษาสามารถฝกกระบวนการคิดและการแกปญหาในสถานการณท่ี

เกิดขึ้นจริง 
 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1)  ประเมินจากผลการทํางานที่ไดรับมอบหมาย เชน การจัดทํารายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา การฝกปฏิบัติเพื่อ
แกปญหาในสถานที่จริง เปนตน 

2)  ประเมินโดยการสอบขอเขียน 
3)  ประเมินจากรายงานผลการวิจัยในรายวิชาวิชาการศึกษาปญหาวิจัยและวิทยานิพนธ 

 2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  
 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีท้ังในบทบาทของผูนํา หรือผูรวมทีมทํางาน 
2)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
3)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
4)  สามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานการเรียนรูและดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูแบบมีสวนรวม มีกิจกรรมการทํางานเปนกลุม 
2)  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ และความสําคัญของการเขาใจวัฒนธรรมองคกรในรายวิชา

ตางๆ 
3)  มีการจัดรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนามที่สงเสริมใหนักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งเพื่อนรวมชั้นเรียนและ

บุคลากรในองคกรอ่ืนๆที่รวมงานดวย 
 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียนและสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

2)  ประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับเพื่อนรวมชั้นทั้งในบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
3)  ประเมินผลจากการฝกปฏิบัติภาคสนาม 
4)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  มีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในอันที่จะวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูลท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ อันนําไปสูการสรุปประเด็นปญหาและเสนอแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ได 

2)  มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟงและการเขียน 
3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการคนควาหรอืวิจัยไดอยางเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ มีการฝกทักษะการ
วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลเชิงตัวเลข 

2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลท้ังการพูด การฟง และการ
เขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลอ่ืนในสถานการณท่ีหลากหลาย 

3)  การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  ประเมินทักษะการวิเคราะหขอมูลโดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี และการวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย 

และการศึกษาอิสระ  
2)  ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการเขียน การพูด จากการนําเสนอรายงาน การสัมมนาทั้งในชั้น

เรียนและในสถานการณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต  
2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3)  เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน  
4)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

3.2 ความรู 
 1)  มีความรูและความเขาใจในหลักการ เนื้อหาสําคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบททั้งในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัต ิ
 2)  มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาและสรางองคความรูในดานเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 
 3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

    3.3 ทักษะทางปญญา 
1)  สามารถคิด วิเคราะหและคนหาขอเท็จจริงอยางเปนระบบและสรางสรรค  
2)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาอยางบูรณาการโดยประยุกตใชองคความรูท่ีเก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและ

ประสบการณภาคปฏิบตัิไดอยางเหมาะสม 
3)  สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มปีระสิทธิภาพเหมาะสมตอสถานการณ 

3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดีท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
2)  มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
3)  สามารถปรบัตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัตงิานไดเปนอยางดี 
4)  สามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานการเรียนรูและดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  มีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในอันที่จะวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูลท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ อันนําไปสูการสรุปประเด็นปญหาและเสนอแนวทางการแกไขปญหาตางๆได 
2)  มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟงและการเขียน 
3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการคนควาหรือวิจัยไดอยางเหมาะสม 



 

 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 
1.1.1  การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) 
1.1.2 การวัดผลการสอบภาษาอังกฤษและรายวิชา ทย. 601 และ ทย. 611 แบงออกเปน 2 ระดับ คือระดับ P (ผาน) และ

ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต 
1.1.3 เงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 
1.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
1.2.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปน้ี 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 

1.2.2  การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ   S หรือระดับไมต่ํากวา C เทานั้น 
รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉล่ียสําหรับภาค
การศึกษานั้นและคาระดับเฉล่ียสะสมทุกคร้ังไป 

1.2.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําใน
รายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 คร้ัง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา 

รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก 
หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได 

นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก เวนแตหลักสูตรจะกําหนด
ไวเปนอยางอื่น 

1.2.4 การวัดผลวิทยานิพนธ  แบงเปน 2  ระดับ คือ ระดับ S  (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)  หนวยกิตที่ไดจะไมนํามา
คํานวณคาระดับเฉล่ีย 

1.2.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน รายวิชา ทย.621 และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และ 
ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต 

1.2.6 เงื่อนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 กระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูแตละรายวิชา โดย
รายวิชาเชิงทฤษฎี มีการทวนสอบจากคะแนนขอสอบ และงานที่มอบหมาย รวมถึงคะแนนเก็บระหวางเรียน สวนรายวิชา
วิทยานิพนธ มีกระบวนการทวนสอบจากคุณภาพของขอเสนอโครงงาน ผลงานวิจัยท่ีผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และการ
สอบจบวิทยานิพนธโดยกรรมการตามกฎเกณฑท่ี สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 



 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

3.1.1  ศึกษารายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 36 หนวยกิต และไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอ่ืนตามที่หลักสูตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนดครบถวน 

3.1.2 ไดระดับ P (ผาน) วิชา ทย.601 และวิชา ทย.611 
3.1.3 ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ   โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธท่ีพิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
3.1.4 ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
3.1.5  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการ
กล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยมีเงื่อนไขการนําเสนอผลงานดังนี้ 

-  เปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติหรือเสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการนานาชาติหรือ 
-  เปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารภายในประเทศหรือเสนอตอท่ีประชุมทางวิชาการภายในประเทศ

จํานวน 2 บทความ 

3.2 หลักสูตรตามแผน ก แบบ ก 2 
3.2.1 ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 36 หนวยกิต  
3.2.2 ไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่าํกวา 3.00  
3.2.3 ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
3.2.4 ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ   โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธท่ีพิมพและเย็บเลมเรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
3.2.5  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการ
กล่ันกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

3.2.6  ตองปฏิบตัิตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด 
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