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หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสั งคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน สานักวิชาสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2.

:
:

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Master of Arts Program in Social Science for Development

ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Social Science for Development)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.A. (Social Science for Development)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
หลักสู ตรแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
- หลักสู ตรแผน ก แบบ ก1 ปริ ญญาตรี ต่อปริ ญญาโทที่เน้นการวิจยั โดยไม่มีการเรี ยนรายวิชาทา
เฉพาะวิทยานิพนธ์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
- หลักสู ตรแผน ก แบบ ก2 ปริ ญญาตรี ต่อปริ ญญาโท มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และการเรี ยนรายวิชาไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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- หลักสู ตรแผน ข ปริ ญญาตรี ต่อปริ ญญาโท เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดย
ไม่ ตอ้ งทาวิท ยานิ พ นธ์ มี หน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสู ตร จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วย
การศึกษาอิสระ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต และการเรี ยนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 33 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรปริ ญญาโท 2 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 ปรั บ ปรุ ง จากหลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสู ตร พ.ศ. 2547
สภาวิชาการ เห็ นชอบในการนาเสนอหลักสู ตรต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย ใน
การประชุม ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย อนุมตั ิหลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่ 6 วันที่ 21 ธันวาคม 2555
เปิ ดสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมี ค วามพร้ อมเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ ปริ ญ ญาโท
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในปี การศึกษา 2558
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8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผูบ้ ริ หารและนักพัฒนาในองค์กรพัฒนา
8.2 นักวิจยั ทางสังคมศาสตร์
8.3 นักบริ หารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.4 ผูบ้ ริ หารการศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์

