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ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ในการบูรณาการความรู้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และการ
พัฒนาเข้ากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนการวิจัย เพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาสังคมและการพัฒนา หรือใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการพัฒนา หรือใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง อันนำสู่ข้อค้นพบหรือทฤษฎีใหม่ทางสังคมศาสตร์และการพัฒนา ดุษฎีบัณฑิตมี
ความเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีความสามารถใน
การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับบุคคลองค์กรทั้งในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
และระดับนานาชาติได้ 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว ดุษฎีบัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้  
1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสังคมศาสตร์และการพัฒนา เข้าใจความสัมพันธ์ของทฤษฎีกับ

ปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างลึกซึ้ง เข้าใจทั้งความซับซ้อนและความแตกต่างทางสังคมเพ่ือจะสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆให้สังคม 

1.3.2 สามารถทำการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนา 
ในท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ อีกทั้งใช้ทักษะการวิจัยขั้นสูงเพ่ือศึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง 
ๆ และตระหนักถึงการมีจริยธรรมการวิจัย 



1.3.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาทางสังคม สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ด้านทาง
สังคมศาสตร์และการพัฒนาในการปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเองได้อย่างรอบด้านมากขึ้น  

1.3.4 เป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกการ
พัฒนาที่เหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชนด้วยกระบวนการศึกษาหาความรู้ขั้นสูงด้วยความชำนาญ 
เพ่ือนำองค์ความรู้ใหม่มาต่อยอดองค์ความรู้เดิม เพ่ือแก้ไขปัญหาสำคัญท่ีเกิดข้ึนด้านการพัฒนาในภาคอีสาน 
ประเทศไทย ลุ่มน้ำโขง และสังคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา  

1 นักวิจัย 
2 นักพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาสังคม 
3 นักพัฒนาองค์กรของรัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4 นักการปกครอง 
5 นักธุรกิจที่ทำงานเพ่ือสังคมหรือประกอบธุรกิจที่ทำกิจกรรมเพ่ือสังคม 
6 ผู้บริหารระดับสูง 
7 อาจารย์ ผู้สอนด้านสังคมศาสตร์ 
 
หลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้  
 1) แบบ 1.1      จำนวน  48  หน่วยกิต 

 2) แบบ 2.1   ไม่น้อยกว่า   48  หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้   

หมวดวิชา/จำนวนหน่วยกิต แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า - 12 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน - 6 
1.2 กลุ่มวิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า - 6 

2. หมวดวิทยานิพนธ์       จำนวน 48 36 
จำนวนหน่วยกิตรวม จำนวน  

48 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  
48 หน่วยกิต 

 หมายเหตุ: ให้นักศึกษาแบบ 1.1 และ 2.1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1453 902 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ขั้นสูง โดยไม่นับหน่วยกิตและเกณฑ์ประเมินเป็น S หรือ U 
 นักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีต้องการให้เพ่ิมพูนความรู้ ต้องผ่าน
โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาต้องจ่ายเงินเพ่ิมเติมเป็นค่าลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าว 

 
 

 



รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
แบบ 1.1  จำนวน  48  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาเฉพาะ  
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ   

1453 902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง  3(3-0-9)* 
 (Advanced Social Science Research Methodology) 
หมายเหตุ: *ไม่นับหน่วยกิตและเกณฑ์ประเมินเป็น S หรือ U  
 
2. หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน  48  หน่วยกิต 
1453 990 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       48  หน่วยกิต 
หมายเหตุ: นักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาอ่ืนตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการให้เพิ่มพูนความรู้  
ต้องผ่านโดยไม่นับหน่วยกิต และมีการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 

แบบ 2.1  จำนวน  48  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับ  จำนวน  6  หน่วยกิต 
1453 901 ปรัชญาและทฤษฎีสังคมศาสตร์ (Philosophy and Social Science Theories) 3(3-0-9) 
1453 902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง  3(3-0-9)* 
 (Advanced Social Science Research Methodology) 
1453 903 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 1 1 หน่วยกิต 

(Seminar in Contemporary Development Issues I) 
1453 904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 2 1 หน่วยกิต 

(Seminar in Contemporary Development Issues II) 
1453 905 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 3 1 หน่วยกิต 

(Seminar in Contemporary Development Issues III) 
หมายเหตุ: *ไม่นับหน่วยกิตและเกณฑ์ประเมินเป็น S หรือ U  

1.2 กลุ่มวิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
1453 921 นโยบายสาธารณะและการสร้างธรรมาภิบาลระดับภูมิภาค 3(3-0-9)  

(Public Policy and Regional Good Governance)   
1453 922 การเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรม (Agrarian Transformation) 3(3-0-9) 
1453 923 วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และความเชื่อในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-9)  

(Culture, Tradition, Religion, and Beliefs in Modern World)  
1453 924 พรมแดนกับโลกาภิวัตน์ (Borders and Globalization) 3(3-0-9) 
1453 925 นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) 3(3-0-9)  
1453 926 สุขภาวะในมิติสังคมศาสตร์ (Well-being in Social Science) 3(3-0-9) 



2. หมวดวิทยานิพนธ์ จำนวน  36  หน่วยกิต 
1453 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis)   36  หน่วยกิต 
 
 
    แผนการศึกษา แบบ 1.1 

ปีท่ี  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1453 902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง  
              (Advanced Social Science Research  
              Methodology) 

3(3-0-9)* 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1453 990 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 9 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: *ให้นักศึกษาลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตและเกณฑ์ประเมินผลเป็น S หรือ U 
 **นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1453 990 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 9 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: นักศึกษาอาจต้องเรียนรายวิชาอ่ืนตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการให้เพิ่มพูนความรู้ ต้อง
ผ่านโดยไม่นับหน่วยกิต  
 

ปีท่ี  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1453 990 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 9 หน่วยกิต 

หมายเหต:ุ นักศึกษาต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) 
 
 
 
 
 



ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1453 990 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 9 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1453 990 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิทยานิพนธ์ 

1453 990 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 3 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาแบบ 2.1 
ปีท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1453 901 ปรัชญาและทฤษฎีสังคมศาสตร์     
              (Philosophy and Social Science  
              Theories)  

3(3-0-9) 

1453 902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง  
              (Advanced Social Science Research  
              Methodology) 

3(3-0-9)* 

รวม (Total) 3 หน่วยกิต 
หมายเหตุ: *ให้นักศึกษาลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตและเกณฑ์ประเมินผลเป็น S หรือ U 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาบังคับ 

1453 903 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 1   
              (Seminar in Contemporary  
              Development Issues I) 

1 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก 

1453 XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 1 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 4 หน่วยกิต 
หมายเหตุ: **นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 
 

ปีท่ี  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก 

1453 XXX รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 2 3 หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1453 991  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 12 หน่วยกิต 

 
 



ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก 

1453 904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 2   
              (Seminar in Contemporary  
              Development Issues II) 

1 หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1453 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 10 หน่วยกิต 

หมายเหตุ: **นักศึกษาต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) 
 

ปีท่ี  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาเลือก 

1453 905 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 3   
              (Seminar in Contemporary  
              Development Issues III) 

1 หน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1453 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 10 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1453 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 หน่วยกิต 
รวม (Total) 9 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาเฉพาะ 

1.1 กลุม่วิชาบังคับ 
1453 901 ปรัชญาและทฤษฎีสังคมศาสตร์ (Philosophy and Social Science Theories) 3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี   
ปรัชญาทางสังคมศาสตร์  พัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์  แนวคิดและทฤษฎีสังคมยุค

คลาสสิค  ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม ผู้กระทำการ  เศรษฐศาสตร์การเมือง  แนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตร์ร่วม
สมัย  หลังโครงสร้างนิยม  หลังอาณานิคม  สตรีนิยม  วัฒนธรรมศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีสังคมศาสตร์
กับการพัฒนา 

Social science philosophy;  historical development in social science concepts and 
theories;  classical concepts and theories of social sciences;  structural–functionalism theories, 
actor oriented theories;  political economy;  contemporary concepts and theories of social 
sciences;  post-structuralism;  post-colonialism;  feminism;  cultural studies;  relation between 
social sciences theory and development issues  

 
1453 902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง       3(3-0-9) 

(Advanced Social Science Research Methodology)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 วิธีวิทยาและกระบวนการสร้างความรู้ทางสังคมศาสตร์  การวิจัยในอนาคต  การวิจัยเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง  การวิจัยเชิงนโยบาย  งานวิจัยเชิงปริมาณบนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และทฤษฎีการ
พัฒนา  การประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัย  ประเด็นปัญหาจากการวิจัยภาคสนาม  กระบวนการการเขียนงาน
ชาติพันธุ์วรรณนา ความเป็นตัวตนวัตถุวิสัยกับสังคมศาสตร์  จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 Methodology and the production of social science knowledge;  future research;  
research for transformation;  policy research;  quantitative research based on social science and 
development theories;  application of advance statistics in research;  problem from research 
field;  research process of writing in ethnography, subjectivity, objectivity and social science;  
research ethics of social science 
 
 
 
 
 
 



1453 903 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 1     1 หน่วยกิต 
(Seminar in Contemporary Development Issues I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1453 901 ปรัชญาและทฤษฎีสังคมศาสตร์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 การสำรวจพลวัตประเด็นการพัฒนา  ข้อถกเถียงเก่ียวกับการพัฒนาในแต่ละยุค  การวิพากษ์การ
พัฒนาเชิงปรัชญา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการพัฒนากรอบการวิจัย  กรณีศึกษา
ประเด็นปัญหาการพัฒนาสังคม 
 Exploring dynamic of development issues;  debates on development era;  critique of 
development philosophy, epistemology and methodology;  application of development theory 
in conceptualizing research framework;  case study of social development issues 

 
1453 904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 2     1 หน่วยกิต 

(Seminar in Contemporary Development Issues II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1453 903 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 1 
ข้อถกเถียงเก่ียวกับประเด็นการพัฒนา  ข้อถกเถียงเก่ียวกับทฤษฎีการพัฒนา ความทันสมัย ทฤษฎีการ

พ่ึงพิง ทฤษฎีระบบโลก แนวคิดโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมชุมชน การดำรงชีพ วาทกรรมการพัฒนา  ความเหลื่อมล้ำ
และความยากจน เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การเชื่อมโยงทฤษฎีกับงานภาคสนาม 

Debates on development issues;  debates on development theories, modernization, 
dependency, world system, globalization, community culture, livelihoods, development 
discourse, inequality and poverty, and sustainable development goals;  linking theory and field 
research 
 
1453 905 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 3     1 หน่วยกิต 

(Seminar in Contemporary Development Issues III) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1453 904 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนา 2 
ข้อถกเถียงประเด็นเฉพาะทางการพัฒนา  การเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง

เสมอภาค การลดความเหลื่อมล้ำ การขจัดความยากจน โอกาสทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สุขภาพ 
เพศภาวะ และประเด็นร่วมสมัยอ่ืน ๆ  การเชื่อมโยงงานวิจัยกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

Debates on selected development topic;  selected development topic, resource 
access, equity access process, inequality reduction, poverty eradication, education opportunity, 
climate change, health, gender, and other comtemporary issues;  linking research and policy 
recommendation  
 
 
 



1.2 กลุม่วิชาเลือก 
1453 921 นโยบายสาธารณะและการสร้างธรรมาภิบาลระดับภูมิภาค   3(3-0-9) 

(Public Policy and Regional Good Governance)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี   
แนวคิดและกระบวนการนโยบายสาธารณะ  บริบทและการกำหนดนโยบายสาธารณะ   

พลวัตการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในการพัฒนา  ภูมิศาสตร์การเมืองกับระเบียบโลกใหม่ ภาวะ
ผู้นำในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง  การมีส่วนร่วมและการสร้างธรรมาภิบาล  ผลกระทบของการ
ปฏิบัติ ข้อตกลง ข้อบังคับต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาค   

Concepts and public policy process;  context and formulation of public policy;  
dynamics of change and power relations in development;  geo-politics and new world order;  
leadership in change management and conflict resolution;  participation and good governance;  
impacts of practices, agreements, rules on national and regional development  
 
1453 922 การเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรม (Agrarian Transformation)  3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี   
แนวคิดในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมชนบท  การศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมืองและวัฒนธรรมในระบบเกษตรกรรม  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างชนบท  ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระบบเกษตรเชิงอุตสาหกรรม  เกษตรกรรมและการเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน ข่าวสารและสินค้าข้าม
พรมแดนชาติในยุคโลกาภิวัตน์ 

Concepts in transformation of rural social structure;  economic, political and cultural 
study in agrarian system;  rural restructuring;  king’s philosophy and sufficiency economy;  
industrial agricultural system;  agriculture and transnational flows of capital, labor, information 
and commodities in globalization age 

 
1453 923 วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และความเชื่อในโลกสมัยใหม่   3(3-0-9) 

(Culture, Tradition, Religion and Beliefs in Modern World) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี   
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและความเชื่อในโลกสมัยใหม่  แนวคิด ทฤษฎีและข้อ

ถกเถียงเชิงวิพากษ์ แนวการตีความ การสร้างความหมายใหม่ การช่วงชิงความหมาย  ช่องว่างทางวัฒนธรรม  การ
วิเคราะห์และการทำความเข้าใจปรากฏการณ์เชิงโครงสร้างและอำนาจ 

Transformation of cultures, traditions, religions and beliefs in modern world; concepts, 
theories and critical debates, using interpretive approach, meaning construction based 



approach, meaning contestation based approach;  cultural gap;  analysis and understanding of 
structural and power phenomena  

 
1453 924 พรมแดนกับโลกาภิวัตน์ (Borders and Globalization)   3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี   
วิธีวิทยา แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาพรมแดนและโลกาภิวัตน์  เส้นแบ่งที่พร่าเลือนของพรมแดน

รัฐชาติ  สภาวะการไร้พรมแดนด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน  การไหลของทุน สินค้าและแรงงานข้าม
พรมแดนในระดับโลก  ผลของการข้ามพรมแดนต่อโอกาส ความไม่เสมอภาคและ 
ความไม่เท่าเทียมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและในบริบทโลกสมัยใหม่ 

Methodology, concepts and theories in border studies and globalization;  blurred 
boundaries of nation states;  borderlessness of resource management and energy;  trans-border 
flows of capital, commodities and labor at global level;  impacts of transbordering on 
opportunities, inequities and inequalities in contexts of the Mekong region and modern world 

 
1453 925 นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology)     3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี   
ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดและแนวทางการวิจัยทางนิเวศวิทยาการเมือง  การทำให้ธรรมชาติกลายเป็น

สินค้า  การสร้างและการนิยามความหมายธรรมชาติ  อำนาจ การทำให้เป็นชายขอบและ 
การต่อต้านของชุมชนท้องถิ่น  การดำรงชีพ  ความรู้พ้ืนบ้าน  นิเวศวิทยาการเมืองในประเทศกำลังพัฒนา ลุ่มน้ำ
โขงและภาคอีสาน  

Philosophy, theorie, concepts and research guidelines in political ecology;  
commodification of nature;  forming and defining term nature;  power, marginalization and 
resistance of local communities;  livelihoods;  folk knowledge;  political ecology in developing 
countries, the Mekong Region and Isan 
 
1453 926 สุขภาวะในมิติสังคมศาสตร์ (Well-being in Social Science)   3(3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี   

 สุขภาวะกับสังคม  สุขภาวะกับปัญหาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  การจัดการในภาวะวิกฤติ  
ระบาดวิทยาวัฒนธรรม  การประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพ  สังคมสูงวัย  ชุมชนและเมืองสุขภาวะ  เพศ
ภาวะกับสุขภาวะ  การมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะที่ดี  ความท้าทายและนวัตกรรมในสังคมสุขภาวะ 
 Well-being and society;  well-being and social, economic and political problem;  crisis 
management;  cultural epidemiology;  social and health impact assessment;  aging society;  



community and city well-being;  gender and well-being;  participation in building well-being;  
challenges and innovation in well-being society 
 

2. หมวดวิทยานิพนธ์ 
1453 990 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       48  หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ: หัวข้อเรื่องท่ีวิจัยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ก่อนการค้นคว้า   
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และการ

พัฒนา  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมขั้นสูง  การสังเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
กระบวนการวิจัยขั้นสูงอย่างเป็นระบบ  การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  การเขียนเชิงวิชาการ  
การสรุปผลการวิจัยและการใช้ประโยชน์  การเผยแพร่ผลงาน 

Research for generating new knowledge;  study and research on topic of interest in 
social science and development issues;  applying advanced social theory;  synthesis and 
literature reviews;  systematically-advanced  process of research;  presenting research progress 
report;  academic writing;  research conclusion and benefit;  research publishing 

 
1453 991 วิทยานิพนธ์ (Thesis)      36  หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ: ไม่มี   
การสร้างองค์ความรู้ใหม่  การศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสังคมศาสตร์และการพัฒนา  

การเขียนโครงร่างงานวิจัย  การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการวิจัยขั้นสูงอย่างเป็นระบบ   
การเขียนเชิงวิชาการ  การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  การนำเสนอรายงานความก้าวหน้า  การจัดทำ
วิทยานิพนธ์และผลงานเพ่ือตีพิมพ์ทางวิชาการ  การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์  

Generating new knowledge;  study and research on topic of interest in social science 
and development issues;  research proposal;  literature reviews synthesis;  systematically-
advanced  process of research;  academic writing;  collect and analyze research data;  
presenting progress report;  thesis preparation and publication;  defend and submit complete 
thesis 


