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ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และการพัฒนา ทักษะ
การวิจัยและบริบททางสังคม ชุมชน เพ่ือการออกแบบ การพัฒนา หรือสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาสังคม ชุมชน ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม บัณฑิตมีความเป็นผู้น าที่มีเจต
คติท่ีเป็นบวกต่อการพัฒนา มีความสามารถในการเรียนรู้จากการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้  

1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายทฤษฎีสังคมศาสตร์เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาสามารถ
เชื่อมโยงทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพปัญหา เข้าใจประเด็นส าคัญและข้อถกเถียงหลักต่อการพัฒนาโดยเฉพาะในภาค
อีสานและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการศึกษาวิจัยภาคสนาม การผลิตงานวิจัย
และบทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในบริบท
ท้องถิ่นอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

1.3.3 สามารถออกแบบการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือการพัฒนาหรือแก้ปัญหาบนพื้นฐานของ
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 



  1.3.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัย และมีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  
มีความเป็นผู้น ารวมถึงแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารเชิงวิชาการ รู้จักเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร มีทักษะในการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี 
 
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1 นักวิจัย 
2 นักวิชาการด้านการพัฒนา 
3 นักพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาสังคม 
4 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
5 ผู้ประกอบอาชีพในหน่วยงานพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6 ผู้ประกอบการธุรกิจทางสังคม 
7 บุคลากรด้านการศึกษา 
 
หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้  
 1) แผน ก แบบ ก1   จ านวน 36 หน่วยกิต 

 2) แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3) แผน ข     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้   

หมวดวิชา/จ านวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
1. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า - 24 30 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน - 15 15 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - 9 15 

2. หมวดการค้นคว้าอิสระ จ านวน - - 6 
2. หมวดวิทยานิพนธ์  จ านวน 36 12 - 
จ านวนหน่วยกิตรวม   จ านวน 

36 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต 

 

  
 
 
 
 
 



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก1  จ านวน  36  หน่วยกิต 

1. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน  36  หน่วยกิต 
1452 890  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36  หน่วยกิต 
  
แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  24  หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน  15  หน่วยกิต 

1452 811  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Research Methodology in Social Science) 3(3-0-9) 
1452 812  ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theories) 3(3-0-9) 
1452 813  นโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนา (Public Policy for Development) 3(3-0-9) 
1452 814  นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือสังคม (Learning Innovation for Society) 3(3-0-9) 
1452 815  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 1 (Seminar in Development Issues I) 1 หน่วยกิต 
1452 816  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 2 (Seminar in Development Issues II) 1 หน่วยกิต 
1452 817  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 3 (Seminar in Development Issues III) 1 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
1452 821  การอ่านและการเขียนงานวิชาการทางสังคมศาสตร์  3(3-0-9) 

 (Social Science Academic Reading and Writing) 
1452 822  ภาวะผู้น าเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership) 3(3-0-9) 
1452 823  การบริหารสังคม (Social Administration) 3(3-0-9) 
1452 824  กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 3(3-0-9) 
1452 825  สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม 3(3-0-9) 

(Human Rights and Social Justice)  
1452 826  เพศภาวะกับการพัฒนา (Gender and Development) 3(3-0-9) 
1452 827  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับความเสี่ยงทางสังคม 3(3-0-9) 
  (Climate Change and Risk Society)      
1452 828  วัฒนธรรมกับการพัฒนา (Cultures and Development) 3(3-0-9) 
1452 829  สังคมกับความมั่นคงด้านสุขภาพ (Society and Health Security) 3(3-0-9) 
1452 830  การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessmnet)  3(3-0-9) 
1452 831  หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนา (Selected Topics in Development Issues) 3(3-0-9) 
 

2. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน  12  หน่วยกิต 
1452 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis)       12  หน่วยกิต 
 
 



แผน ข   ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน  15  หน่วยกิต 
1452 811  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Research Methodology in Social Science) 3(3-0-9) 
1452 812  ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theories) 3(3-0-9) 
1452 813  นโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนา (Public Policy for Development) 3(3-0-9) 
1452 814  นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือสังคม (Learning Innovation for Society) 3(3-0-9) 
1452 815  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 1 (Seminar in Development Issues I) 1 หน่วยกิต 
1452 816  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 2 (Seminar in Development Issues II) 1 หน่วยกิต 
1452 817  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 3 (Seminar in Development Issues III) 1 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 
1452 821  การอ่านและการเขียนงานวิชาการทางสังคมศาสตร์  3(3-0-9) 

(Social Science Academic Reading and Writing) 
1452 822  ภาวะผู้น าเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership) 3(3-0-9) 
1452 823  การบริหารสังคม (Social Administration) 3(3-0-9) 
1452 824  กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 3(3-0-9) 
1452 825  สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม 3(3-0-9) 

(Human Rights and Social Justice)  
1452 826  เพศภาวะกับการพัฒนา (Gender and Development) 3(3-0-9) 
1452 827  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับความเสี่ยงทางสังคม 3(3-0-9) 
  (Climate Change and Risk Society)      
1452 828  วัฒนธรรมกับการพัฒนา (Cultures and Development) 3(3-0-9) 
1452 829  สังคมกับความมั่นคงด้านสุขภาพ (Society and Health Security) 3(3-0-9) 
1452 830  การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessmnet)  3(3-0-9) 
1452 831  หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนา (Selected Topics in Development Issues) 3(3-0-9) 
 

2. หมวดการค้นคว้าอิสระ จ านวน  6  หน่วยกิต 
1452 892  การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)      6  หนว่ยกิต   
 
   



แผนการศึกษา  
 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 
 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1452 890  วิทยานิพนธ์ (Thesis)  9 หน่วยกิต 

รวม (Total) 9 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1452 890  วิทยานิพนธ์ (Thesis)  9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 9 

 
ชั้นปีท่ี  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1452 890  วิทยานิพนธ์ (Thesis)  9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 9 

    
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1452 890  วิทยานิพนธ์ (Thesis)  9 หน่วยกิต 

รวม (Total) 9 
 
  
  



แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 
 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง)  
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1452 811  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
(Research Methodology in Social Science) 

3(3-0-9)  

1452 812  ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theories) 3(3-0-9) 
 1452 813  นโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนา 

(Public Policy for Development) 
3(3-0-9)  

รวม (Total) 9 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1452 814  นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือสังคม  
(Learning Innovation for Society) 

3(3-0-9)  

1452 815  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 1 
(Seminar in Development Issues 1) 

1 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก 

1452 xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 1 3(3-0-9)  
1452 xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 2 3(3-0-9)  

รวม (Total) 10 
 

ชั้นปีท่ี  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1452 816  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 2 
(Seminar in Development Issues 2) 

1 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก 

1452 xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 3 3(3-0-9)  

หมวดวิทยานิพนธ์ 1452 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis)  6 หน่วยกิต 
รวม (Total) 10 

 



 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1452 817  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 3 
(Seminar in Development Issues 1) 

1 หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1452 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis)  6 หน่วยกิต 
รวม (Total) 7 

 
       แผนการศึกษา แผน ข 
 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1452 811  วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
(Research Methodology in Social Science) 

3(3-0-9)  

1452 812  ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theories) 3(3-0-9) 

 1452 813  นโยบายสาธารณะเพ่ือการพัฒนา 
(Public Policy for Development) 

3(3-0-9)  

รวม (Total) 9 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1452 814  นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือสังคม  
(Learning Innovation for Society) 

3(3-0-9)  

1452 815  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 1 
(Seminar in Development Issues 1) 

1 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก 

1452 xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 1 3(3-0-9)  
1452 xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 2 3(3-0-9)  

รวม (Total) 10 
 



 
ชั้นปีท่ี  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1452 816  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 2 
(Seminar in Development Issues 2) 

1 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก 

1452 xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 3 3(3-0-9)  
1452 xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 4 3(3-0-9)  
1452 xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 5 3(3-0-9)  

รวม (Total) 10 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1452 817  สัมมนาประเด็นการพัฒนา 3 
(Seminar in Development Issues 3) 

1 หน่วยกิต 

หมวดการค้นคว้า
อิสระ 

1452 892  การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)    6 หน่วยกิต 

รวม (Total) 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาเฉพาะ 

1.1 กลุม่วิชาบังคับ 
1452 811 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์       3(3-0-9) 
 (Research Methodology in Social Science)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ปรัชญาและญาณวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์  จริยธรรมการวิจัย  การออกแบบงานวิจัย  การตั้ง

ค าถามการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม  เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล  เทคนิคเฉพาะส าหรับนักพัฒนา  การ
วิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม  การเขียนเค้าโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  

Social science research philosophy and epistemology;  research ethics;  research 
design;  research questions;  literature review;  data collection techniques;  special technique 
for development worker;  data analysis;  writing citations and references;  research proposal 
writing;  research report writing 
 
1452 812 ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theories)     3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ประวัติศาสตร์ของทฤษฎีการพัฒนา  ปรัชญาการพัฒนา  ศาสตร์พระราชา  เศรษฐกิจพอเพียง วาท

กรรมการพัฒนา  ทฤษฎีความทันสมัย  โลกาภิวัตน์  การข้ามพรมแดน  เสรีนิยมใหม่  การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็น
เมือง  กระบวนการกลายเป็นชายขอบ  ความเสี่ยงทางสังคม  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ปัญหาการพัฒนา  ความท้า
ทายและทางออกของการพัฒนา 

History of development theories;  philosophy of development;  King's philosophy;  
sufficiency economy;  discourses of development;  modernization theory;  globalization;  
transborder;  neo-liberalism;  urbanization;  marginalization;  risk society;  sustainable 
development;  development problems;  challenges and solutions to development 

 
1452 813 นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา (Public Policy for Development)  3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  บริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในการก าหนดนโยบาย

สาธารณะ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  กระบวนการ
จัดท านโยบายสาธารณะ การกีดกันทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  
ธรรมาภิบาล ความยุติธรรมและจริยธรรมในนโยบายสาธารณะและการพัฒนา   
การประเมินผลนโยบายสาธารณะและการพัฒนา  ปัญหาของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 



Concept of public policy;  social, economic and politic contexts of public policy 
determination;  stakeholders in public policy determination;  public policy analysis;  public 
policy process;  social exclusion and public participation in policy determination;  good 
governance, equity and ethics in public policy and development;  public policy and 
development evaluation;  problems of public policy implementation 
 
1452 814 นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning Innovation for Society)  3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
แนวคิดและกระบวนการสร้างนวัตกรรม  การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก  การถอดบทเรียนและ

การประเมินผลการเรียนรู้  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับงานด้านสังคมศาสตร์ การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาสังคม  การประเมินผล
นวัตกรรม 

Concepts and innovation process;  active learning design;  lessons learned and 
learning assessment;  applying digital technology for social science;  media production for 
learning;  innovative learning for sustainable development;  project of learning innovation for 
social development;  innovation evaluation 
 
1452 815 สัมมนาประเด็นการพัฒนา 1 (Seminar in Development Issues I)  1 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
การสัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา  ความส าคัญสังคมศาสตร์ในฐานะความรู้สาธารณะกับ 

การพัฒนา  กระบวนการการพัฒนาองค์ความรู้สู่การศึกษาเฉพาะด้าน  การเลือกหัวข้อวิจัย  การพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัย  

Seminar in contemporary development issues;  importance of social science for 
public and development;  knowledge development process to special issues study;  research 
topic selection;  developing conceptual framework for research 

 
1452 816 สัมมนาประเด็นการพัฒนา 2 (Seminar in Development Issues II)  1 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

การสัมมนาประเด็นศึกษาเฉพาะด้านการพัฒนา  การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์   
การสร้างข้อถกเถียง  ทบทวนวรรณกรรม  การวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
การน าเสนอความก้าวหน้างานวิทยานิพนธ์ 



 Seminar in special issues;  application of social science concept;  discussion; literature 
review;  analysis of development issues and development guidelines;  progress of thesis 
 
1452 817 สัมมนาประเด็นการพัฒนา 3 (Seminar in Development Issues III)  1 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

ข้อสรุปของงานวิจัย  การเชื่อมโยงผลการศึกษากับทฤษฎี  การสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ความส าคัญของสังคมศาสตร์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การน าเสนองานวิจัยต่อสาธารณะ  ความส าคัญของ
สังคมศาสตร์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Research conclusion;  finding and theory connection;  policy recommendation 
development;  importance of social science to sustainable development;  public presentation 
of research;  important of social science for sustainable development 
 

1.2 กลุม่วิชาเลือก 
1452 821 การอ่านและการเขียนงานวิชาการทางสังคมศาสตร์    3(3-0-9) 

(Social Science Academic Reading and Writing) 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ทักษะการอ่านงานวิชาการทางสังคมศาสตร์  เทคนิคการจับประเด็น การตีความและการวิเคราะห์งาน

ทางสังคมศาสตร์  รูปแบบการเขียนงานวิชาการทางสังคมศาสตร์  การทบทวนสถานภาพงานศึกษาทาง
สังคมศาสตร์และการพัฒนา  การเขียนเชิงวิพากษ์  

Social science academic reading skills;  techniques for identifying main issues, 
interpretation and analysis of social science works;  social science academic writing styles;  
status of social science and development studies review;  critical writing  
 
1452 822 ภาวะผู้น าเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership)  3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
แนวคิด ทฤษฎีและการวิเคราะห์ภาวะผู้น า  อุดมการณ์และการขัดเกลาทางการเมือง  ทัศนคติและ

ค่านิยมเก่ียวกับการพัฒนา  ผลกระทบของวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมผู้น า  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ภาวะผู้น าและการพัฒนาสังคม  การวิเคราะห์บทบาทผู้น าเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง   
การวิเคราะห์และการอภิปรายเกี่ยวกับกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ  

Concepts, theories and analysis of leadership;  ideology and political socialization;  
attitudes and values about development;  impact of political culture and leadership behavior;  



political participation;  leadership and social development;  analysis of role of transformative 
leaders;  analysis and discussion on case studies drawn from various countries 
 
1452 823 การบริหารสังคม (Social Administration)      3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
แนวคิดด้านการบริหารสังคม  มิติการบริหารสังคม  ตัวแบบการบริหารสังคม  กระบวนการวางแผน

ทางสังคม  การจัดสวัสดิการสังคม  ทักษะการบริหารสังคม  ทักษะการบริหารและจัดการโครงการ  การสร้าง
เครือข่ายทางสังคม  การสื่อสารสังคมและพันธกิจสังคม การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและชุมชน 

Concept of social administration;  social administration aspects;  social administration 
models;  social plan process;  social welfare;  social administration skills;   administrative and 
project management skills;  social networking;  social communication and social engagement;  
organization and community empowerment 
 
1452 824 กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)     3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม  จริยธรรมทางธุรกิจ  วิสาหกิจเพ่ือสังคม  ธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม  

การตลาดเพื่อสังคม  การวางแผนการตลาดเพ่ือสังคม  ผู้ประกอบการทางสังคม  องค์กรไม่แสวงหาก าไร 

Concept of corporate social responsibility;  business ethics;  social enterprise;  
business and environment;  social marketing;  social marketing plan;  social entrepreneurship;  
philanthropic organization 

 
1452 825 สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม      3(3-0-9)  
 (Human Rights and Social Justice)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม  แนวคิดสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทาง

สังคม  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ าทางสังคม  การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 

Situation of human rights and social justice;  human rights and social justice concepts;  
human rights abuses;  social inequality and inquity;  promotion of human rights and social 
justice 
 
 



1452 826 เพศภาวะกับการพัฒนา (Gender and Development)   3(3-0-9) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
เพศภาวะ  สังคมแบบชายเป็นใหญ่  แนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยม สายทุนนิยม สายเสรีนิยม สาย

สิ่งแวดล้อม  นิเวศวิทยาการเมือง  การทับซ้อนกันของพหุอัตลักษณ์และเพศสภาวะ  ปัญหาและความท้าทายของเพศ
ภาวะในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร 

Gender;  patriarchy;  feminist concept and theory, capitalist feminism, liberal 
feminism,  ecofeminism;  feminist political ecology;  intersectionality and gender;  problems and 
challenges of gender in development and resource management 
 
1452 827 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับความเสี่ยงทางสังคม    3(3-0-9)  
   (Climate Change and Risk Society)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวิทยาศาสตร์  ข้อถกเถียงส าคัญว่าด้าน

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองและชนบทกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อสังคม  ความเสี่ยงทางสังคม  การปรับตัวต่อ 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  นโยบาย มาตรการการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดความเสี่ยงทางสังคม 
Social, economic, political and scientific dimensions of climate change;  key debates 

on climate change;  relationship between urbanization, ruralization, and climate change;  
impacts of climate change on society;  risk society;  sadaption to climate change;  policies, 
coping measures with climate change and deduction of risk society 
 
1452 828 วัฒนธรรมกับการพัฒนา (Cultures and Development)   3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์วัฒนธรรม   

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและความเชื่อร่วมสมัย  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความ
ขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง ประเพณีประดิษฐ์  การรื้อสร้างประเพณี  การท าวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า  
ศาสนพาณิชย์  วัฒนธรรมกับอ านาจ  การเมืองเรื่องวัฒนธรรม  การบริหารจัดการวัฒนธรรม  ชุมชนกับการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม 

Cultures and development relations, concepts and theories for cultural analysis;  
changes in contemporary culture, traditions, religions and beliefs;  cultural diversity;  conflict 
and conflict management; invention of traditions;  de-traditionization;  commercialization of 



cultures;  commercialization of religions;  culture and power;  politics of cultures;  cultural 
management;  community and cultural heritage management 
 
1452 829 สังคมกับความม่ันคงด้านสุขภาพ (Society and Health Security)  3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
กระบวนทัศน์ด้านสุขภาวะ  ปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพกับความเป็นธรรมด้านสุขภาพ  เพศภาวะกับ

สุขภาพ  ความทุกข์ทางสังคมกับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  ทุนนิยม โลกาภิวัตน์และสุขภาพ  ภัยพิบัติกับสุขภาพ  
ระบบบริการสุขภาพและสิทธิทางสุขภาพ  พลวัตประชากรกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  

Paradigm of well-being;  social determinants of health and health equity;  gender and 
health;  social suffering and structural violence;  capitalism, globalization and health;  disasters 
and health;  health service system and rights;  population dynamics and health public policy 
 
1452 830 การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment)   3(3-0-9) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 หลักคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม  ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนากับการประเมินผล 
นโยบาย  กฎหมายและข้อบังคับเก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสังคม ต้นทุนทางสังคมจากโครงการ
พัฒนา  ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสังคม  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสังคม  
มาตรการลดผลกระทบ  การประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน  การประเมินผลกระทบทางสังคมกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบทางสังคม 
 Concepts of social impact assessment;  relations between development and impact 
assessment;  policies, policy, law and regulations related social impact assessment, social cost 
of development project;  process of social impact assessment;  participation in social impact 
assessment;  mitigation of impacts, transboundary impact assessment;  social impact 
assessment and policy change;  case study of social impact assessment 
 
1452 831 หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนา (Selected Topics in Development Issues) 3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
ประเด็นการพัฒนาร่วมสมัย  ส ารวจเอกสารและงานวิจัยเพื่อเข้าใจหัวข้อเฉพาะทางการพัฒนา  ศึกษา

กระบวนการสร้างความรู้  วิเคราะห์บริบทของการพัฒนา  สังเคราะห์ความรู้ใหม่  การน าเสนอผลของการ
สังเคราะห์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ 

Contemporary development issues;  survey of document and research for the state of 
knowledge regarding selected topics in development Issues;  study of process of knowledge 



construction;  analysis of context of development;  synthesis of new knowledge;  presentation on 
synthesized new knowledge 

 
 2. หมวดวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ 
1452 890 วิทยานิพนธ์ (Thesis)          36 หน่วยกิต  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ: หัวข้อเรื่องท่ีวิจัยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการค้นคว้า 
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  พัฒนาวิชาการ และวิชาชีพ  การเลือกหัวข้อที่สนใจ   

การเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ค าถามวิจัย นิยามศัพท์  การอธิบายขั้นตอน วิธีการ และผล 
การศึกษาวิจัย  การเขียนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลการวิจัย  การเขียน
ข้อเสนอแนะ  การประเมินคุณค่าผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์   

Research to create new knowledge, academic, and professional development; select 
topic of interest;  writing rational, objectives, research questions, and definition of specific term;  
explain steps, methods, and results from research;  systematical research writing;  data analysis;  
results of research summary;  recommendation;  evaluate research value for use 

 
1452 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis)          12 หน่วยกิต  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1452 811 วิธีวทิยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ: ไม่มี 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์  โครงร่างวิจัยฉบับร่างโดยระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

วัตถุประสงค์ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย ขั้นตอนและรูปแบบในการด าเนินการวิจัย  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
โครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด  การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์   

Literature review related to thesis;  a draft research proposal indicating research topic, 
objectives, research problem statement and rational, process and experimental designs;  
expected benefit;  a completed original research proposal comprising details of all research 
components;  collect and analyze research data;  present a progress report;  thesis defense 

 
 
 
 
 
 



1452 892 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)        6 หน่วยกิต 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1452 811 วิธีวทิยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ: ไม่มี 

 การเลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ  การเขียนข้อเสนอโครงการ  ความส าคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ขอบเขตของการศึกษา  วิธีการศึกษา  การ
เขียนเอกสารอ้างอิง  การประมวลความรู้ทางวิชาการอย่างละเอียด  

 Selected topics of interest;  writing proposals;  importance of problem;  purpose of 
study;  research implication;  theory and literature review;  scope of the study;  research 
method;  references;  processing of detailed knowledge 


