
 
 

หมวดวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชา 

หมวดวิชาหลัก 
พค 6001 กระบวนทัศน์และทฤษฎสีงัคมกับการวเิคราะหส์ังคม 

พค 6002 จติวทิยาสงัคมกับการพัฒนา 

พค 6003 ทฤษฎกีารบรหิารการพัฒนาสงัคม 

พค 6004 การวจัิยเชงิปรมิาณ 

พค 6005 การวจัิยเชงิคณุภาพ 

พค 6006 พืน้ฐานนโยบาย ยทุธศาสตร ์และองคก์าร 

หมวดวิชาเอก 
สาขาวิชาเอกนโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 

พค 7101 การเมอืงกับการก าหนดนโยบายสังคม 

พค 7102  การวางแผนและการจัดการเชงิยทุธศาสตร ์

พค 7103 การน านโยบายไปปฏบิัตแิละการประเมนิผล 

สาขาวิชาเอกการบริหารองค์การและความรับผิดชอบทางสังคม 
พค 7201 ทฤษฎอีงคก์ารและการจัดการ 

พค 7202 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 
พค 7203 ธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบทางสงัคม 

สาขาวิชาเอกการประเมินผลกระทบทางสังคม 
พค 7301 การบรหิารโครงการ 

พค 7302 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบทางสงัคม 
พค 7303 การมสีว่นร่วม การจัดการความขดัแยง้ และภัยพบิัต ิ

 

  



 
 

หมวดวิชาเลือก  
พค 7901 ภมูปัิญญาทอ้งถิน่กับการพัฒนาสงัคม 

พค 7902 การเมอืงและการพัฒนาในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

พค 7903 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกับการพัฒนา 

พค 7904 การประกอบการทางสังคม 

พค 7905 การประยกุตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรใ์นงานสังคมศาสตร ์

พค 7906 สมัมนาความมั่นคงของมนุษย ์

พค 7907 ภาวะผูน้ าและการจัดการความเปลีย่นแปลง 

พค 7908 วัฒนธรรมองคก์ารและองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

พค 7909 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบทางสงัคมเชงิปรมิาณ 

พค 7910 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบทางสังคมเชงิคณุภาพ 

พค 8000 การศกึษาตามแนวแนะ  

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  
พค 9000 การคน้ควา้อสิระ 

หมวดวิชาวิทยานพินธ์  
พค 9004 วทิยานพินธ ์

ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาหลัก 
พค 6001 กระบวนทศันแ์ละทฤษฎสีงัคมกบัการวเิคราะหส์งัคม 

แนวความคดิเกีย่วกับระบบสงัคม กระบวนทัศน ์และพัฒนาการของทฤษฎสีงัคมทีเ่ป็นรากฐานของ 
ส านักคดิและกลุ่มทฤษฎทีางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ของส านักคดิโครงสรา้งหนา้ที่ ส านักคดิขัดแยง้ 
รวมทัง้กลุม่ทฤษฎเีกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม หลักการ วธิกีารวเิคราะห ์ปัญหาสังคม 
และการน ากระบวนทัศนแ์ละทฤษฎไีปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหปั์ญหาทีเ่ป็นจรงิของสงัคม 
 
พค 6002 จติวทิยาสงัคมกบัการพฒันา 
 ทฤษฎแีละผลการวจัิยทางจติวทิยาสงัคมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศทีเ่นน้องคค์วามรูเ้กีย่วกับการ 
พัฒนาจติลักษณะตา่งๆ แรงจงูใจ สตปัิญญา บคุลกิภาพ คณุธรรมจรยิธรรม และพฤตกิรรมทางสงัคมในระดับ 
บคุคล กลุม่ และชมุชน เพือ่เสรมิสรา้งความอยูด่มีสีขุอยา่งยั่งยนืและการมคีณุภาพชวีติทีด่ ีตลอดจนเสนอ 
แนวทางยทุธศาสตรก์ารพัฒนาบคุคลและสงัคม 

 

พค 6003 ทฤษฎกีารบรหิารการพฒันาสงัคม  

 แนวคดิ และววิฒันาการของการพัฒนาสงัคม ทฤษฎทีีเ่กีย่วกับการพัฒนาสงัคม การบรหิารการพัฒนา

สังคม และการพัฒนาการบรหิาร ความเป็นสหสาขาวชิาในการบรหิารการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมกับการ

พัฒนาสงัคม และการมสีว่นรว่มในการพัฒนา 

  



 
 

พค 6004 การวจิยัเชงิปรมิาณ 

 หลักวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์การออกแบบการวจัิย กระบวนการ และขัน้ตอนการวจัิยทางสงัคมเชงิ 
ปรมิาณ การก าหนดประเด็นปัญหาการวจัิย การทบทวนวรรณกรรม การตัง้สมมตฐิานในการวจัิย การก าหนด 
กรอบแนวคดิในการวจัิย ประชากร และการเลอืกกลุม่ตัวอยา่ง การวดั เครือ่งมอืวดั วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การบันทกึประมวลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรปู การแปลความหมายขอ้มลูและการเขยีนอา้งองิ และการ 
จัดเตรยีมขอ้เสนอเคา้โครงวจัิย 
 
พค 6005 การวจิยัเชงิคณุภาพ 

 ปรัชญาและหลักการเกีย่วกับการวจัิยทางสังคมศาสตร ์โดยเนน้การวจัิยเชงิคณุภาพ ความส าคัญของ
การวจัิยเชงิคุณภาพในการพัฒนาสังคม แนวทางหลักในการวจัิยเชงิคุณภาพครอบคลุมแนวทางชาตพัินธุ์
วรรณาปรากฏการณ์วทิยา การศกึษาภาคสนาม และการสรา้งทฤษฎฐีานราก การออกแบบการวจัิย วธิกีาร
ตา่งๆในการการรวบรวมขอ้มลู รวมถงึวธิกีารแบบผสม วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู การตคีวาม และการตรวจสอบ
แบบสามเสา้ และจรยิธรรมการวจัิย 
 
พค 6006 พืน้ฐานนโยบาย ยทุธศาสตร ์และองคก์าร 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารวเิคราะหน์โยบายสงัคม การถา่ยทอดวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และแนวทาง 
ด าเนนิงานของนโยบายเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิัต ิรวมทัง้การแปลงนโยบายสูย่ทุธศาสตร ์แผนงาน และโครงการ

การวเิคราะหอ์งคก์ารและทศิทางการด าเนนิงานของหน่วยงานเพือ่รองรับการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ 
 

หมวดวิชาเอก  
1. สาขาวชิาเอกนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิาร 
พค 7101 การเมอืงกบัการก าหนดนโยบายสงัคม 

ความสมัพันธร์ะหวา่งการเมอืงกับการก าหนดนโยบายสงัคม รัฐและระบบราชการกับการก าหนด 
นโยบายสงัคม ทฤษฎแีละตัวแบบนโยบายสาธารณะ การวเิคราะหก์ระบวนการนโยบายสาธารณะ อทิธพิล
ของผูม้สีว่นรว่มในนโยบายสงัคม ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ความส าคัญของตัวแสดงทาง
การเมอืงและกลุม่อทิธพิลตา่งๆ ทีส่ง่ผลตอ่การก าหนดนโยบายสงัคม 
 

พค 7102 การวางแผนและการจดัการเชงิยทุธศาสตร ์
แนวคดิพืน้ฐานและความส าคัญของการวางแผนและการจัดการเชงิยทุธศาสตร ์การก าหนดวสิยัทัศน ์

พันธกจิ ยุทธศาสตรอ์งคก์าร การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์าร การแปลงแผนยุทธศาสตรส์ูก่ารปฏบิัต ิ
การตดิตามประเมนิผล การประเมนิผลกระทบ ตลอดจนการทบทวนและการควบคมุยทุธศาสตร ์กรณีตัวอยา่ง 
องคก์ารทีป่ระสบความส าเร็จและแนวปฏบิัตทิีด่ขีองการรา่งแผนเชงิยทุธศาสตร ์
 
พค 7103 การน านโยบายไปปฏบิตัแิละการประเมนิผล 

แนวคดิและขอบเขตของการน านโยบายไปปฏบิัต ิกระบวนการและวธิกีารน านโยบายไปปฏบิัต ิปัจจัย 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับความส าเร็จหรอืลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏบิัต ิการประเมนิผลนโยบาย โดยเนน้ปัจจัย 

น าเขา้ กระบวนการ ผลผลติ ผลลัพธ ์และผลกระทบของนโยบายทีม่ตีอ่การพัฒนาสงัคม 

 

2. สาขาวชิาเอกการบรหิารองคก์ารและความรบัผดิชอบทางสงัคม 
พค 7201 ทฤษฎอีงคก์ารและการจดัการ 

พัฒนาการและเปรยีบเทยีบทฤษฎอีงคก์ารในหลากหลายกระบวนทัศน์ทัง้กระบวนทัศน์แบบเหตผุลดัง้เดมิ 
เหตุผลนวสมัย นเิวศวทิยาขององคก์าร สัญลักษณ์ สถาบัน และวัฒนธรรม อ านาจและการเมอืงในองคก์าร การ
จัดการองค์การในประเด็นการก าหนดวัตถุประสงค์ การจัดท ายุทธศาสตร์ การควบคุมก ากับ และการประเมนิ
ประสทิธผิลขององคก์าร 

 
 
 

พค 7202 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร 



 
 

ทฤษฎแีละการน าผลการวจัิยไปปฏบิัตเิกีย่วกับภาวะผูน้ า และพฤตกิรรมองคก์าร ไดแ้ก ่ภาวะผูน้ าเชงิ 
คณุลักษณะ เชงิพฤตกิรรม เชงิสถานการณ์ ตัวแบบภาวะผูน้ าเต็มขอบเขต ผูน้ าเชงิวสิยัทัศน ์การจงูใจในการ 
ท างาน การสรา้งทมีงานและการประสานพลังในทมีงาน ความยตุธิรรมในองคก์าร การสือ่สารในองคก์าร 
เป็นตน้ การประยกุตใ์ชท้ฤษฎแีละขอ้คน้พบจากงานวจัิยเพือ่การพัฒนาภาวะผูน้ า การเสรมิทักษะการบรหิาร 
และน าองคก์ารไปสูค่วามส าเร็จ 
 
พค 7203 ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบทางสงัคม 

แนวคดิและทฤษฎวีา่ดว้ยธรรมาภบิาล องคป์ระกอบของธรรมาภบิาล ความสมัพันธร์ะหวา่งธรรมา- 
ภบิาล ประชาธปิไตย และการจัดการสาธารณะ แนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารของความรับผดิชอบทางสงัคม 
พัฒนาการของความรับผดิชอบทางสังคม บทบาทขององคก์ารภาครัฐและเอกชนในความรับผดิชอบทาง
สงัคมเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนืในยคุโลกาภวิตัน ์
 

3. สาขาวชิาเอกการประเมนิผลกระทบทางสงัคม 
พค 7301 การบรหิารโครงการ  

แนวคดิ หลักการ เทคนคิและกระบวนการตา่ง ๆ ในการก าหนดและวางแผนโครงการพัฒนา การจัด 
องคก์าร การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร การน าโครงการพัฒนาไปปฏบิัต ิการอ านวยการโครงการ การก ากับ และ 
การตดิตามประเมนิผลโครงการ การสิน้สดุโครงการ ตลอดจนการถา่ยโอนโครงการสูก่ารบรหิารงานประจ า 
 
พค 7302 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบทางสงัคม 
แนวคดิ และทฤษฎใีนการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบทางสงัคมอันเกดิจากนโยบาย แผนงาน และ 
โครงการ เทคนคิ และวธิกีารประเมนิผลกระทบกอ่นและหลังโครงการ การมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบทางสงัคม การคน้หาแนวทางและมาตรการในการลดผลกระทบทางลบ 
 
พค 7303 การมสีว่นรว่ม การจดัการความขดัแยง้ และภยัพบิตั ิ 
แนวคดิทฤษฎกีารมสีว่นรว่มและการจัดการความขดัแยง้ การเกดิและการขยายตัวของความขดัแยง้ 
รวมทัง้ความสมัพันธร์ะหวา่งการมสีว่นรว่มในการบรรเทาทกุขจ์ากเหตภัุยพบิัต ิปัจจัยทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่ม 
อันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นประชากรศาสตร ์รูปแบบการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์การตัดสนิใจการ
ใชท้ีด่นิและพลวัตทางดา้นนโยบายสังคมและการเมอืง ความเปราะบางของสังคมต่อภัยพบิัต ิขัน้ตอนการ
วางแผนและนโยบายรวมทัง้การแทรกแซงสามารถลดความเปราะบางตอ่ภัยพบิัตแิละเพิม่ความยดืหยุน่ในทกุ
ขัน้ตอนของวงจรการจัดการภัยพบิัต ิ

หมวดวิชาเลือก  
พค 7901 ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่กบัการพฒันาสงัคม  

แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น รูปแบบ และการผสมผสานระหว่างความเชื่อและ
ขนบประเพณี ความเขา้ใจเกีย่วกับความกา้วหนา้ดา้นความเหมาะสม รากเหงา้การเปลีย่นแปลงและการ
พัฒนาของชุมชน พลวัตของการปรับเปลีย่นภูมปัิญญาทอ้งถิน่สู่ภูมปัิญญาร่วมสมัย ความเชือ่มโยงของ
วฒันธรรมแหง่ชาตกิับภมูปัิญญาชาวบา้นทีเ่หมาะสมแกก่ารพัฒนาสงัคมทีย่ั่งยนื 

 
พค 7902 การเมอืงและการพฒันาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

แนวคดิ ทฤษฎดีา้นการเมอืงและการพัฒนา การรวมตัวระหวา่งประเทศและภมูภิาคนยิมประวตัศิาสตร์
การเมืองและการพัฒนาของประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้บรบิททางการเมืองวัฒนธรรม 
คา่นยิม และความมั่นคงทีส่ง่ผลตอ่การพัฒนา การรวมตัวระหวา่งประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
รวมถงึววิฒันาการของอาเซยีนและความส าคัญของอาเซยีนตอ่การพัฒนาในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

 
พค 7903 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันา  

ประวตัคิวามเป็นมาและเนื้อหาของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง การวเิคราะหพั์ฒนาการของ 
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในมมุมองของนักวชิาการสาขาตา่งๆ การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ 
พอเพยีงเพือ่การพัฒนาและบทเรยีนจากกรณีศกึษาทัง้ในระดับบคุคล องคก์าร ชมุชน และประเทศ 
 
  



 
 

พค 7904 การประกอบการทางสงัคม  
แนวคดิและพัฒนาการของการประกอบการทางสงัคม ความส าคัญของการประกอบการทางสงัคมใน 

การแกปั้ญหาทางสังคมลักษณะตา่งๆ ผูป้ระกอบการทางสังคมและคณุลักษณะทีส่ าคัญ ประเภทของกจิการ
เพือ่สังคม กระบวนการสรา้งและพัฒนากจิการเพือ่สังคม การท าแผนธุรกจิและการตลาด การระดมทุนเพือ่
การประกอบการ การบรรลเุป้าหมายในการพัฒนาสงัคม มลูคา่ทางสงัคมและการวดั 
 
พค 7905 การประยกุตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรใ์นงานสงัคมศาสตร ์ 

แนวคดิเกีย่วกับการประยกุตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรใ์นงานดา้นสงัคมศาสตรเ์พือ่การวจัิย การ 
วางแผนและการพัฒนา ฝึกปฏบิัตกิารใชโ้ปรแกรมส าเร็จรปูระบบสารสนเทศภมูศิาสตรใ์นการการวางแผน
และตัดสนิใจ เชน่ การท าแผนที ่การน าเสนอในรปูแผนที ่การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่และการจัดการขอ้มลู 
สารสนเทศภมูศิาสตร ์
 
พค 7906 สมัมนาความม ัน่คงของมนษุย ์ 

ววิฒันาการ แนวคดิและกลไกความมั่นคงของมนุษย ์ความสมัพันธร์ะหวา่งความมั่นคงของมนุษยก์ับ
โลกาภวิตัน ์ธรรมาภบิาล ความขดัแยง้ และการพัฒนา การประเมนิประเด็นทา้ทายความมั่นคงของมนุษยทั์ง้
ในระดับประเทศและระหวา่งประเทศ การวเิคราะหก์รณีศกึษาปัญหาความมั่นคงของมนุษยท์ีส่ าคัญทีเ่กดิขึน้
ในดนิแดนตา่ง ๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยีอาคเนย ์

 
พค 7907 ภาวะผูน้ าและการจดัการความเปลีย่นแปลง  

แนวคดิและทฤษฎวีา่ดว้ยภาวะผูน้ า ประกอบดว้ยทฤษฎภีาวะผูน้ าเชงิคณุลักษณะ ทฤษฎพีฤตกิรรม 
ทฤษฎสีภาพเงือ่นไขแวดลอ้ม ภาวะผูน้ าเชงิการเปลีย่นแปลง ภาวะผูน้ าเชงิการแลกเปลีย่น ภาวะผูน้ าแบบ
กลุม่ภาวะผูน้ าพันธุแ์ท ้ภาวะผูน้ าแบบรับใชแ้ละอ านวยความสะดวก ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม การพัฒนาภาวะ
ผูน้ าการท างานเป็นทีม บทบาทของผูน้ าในการสรา้งแรงจูงใจ สรา้งความร่วมมือ และประสทิธผิลของ
องค์การทฤษฎีว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงองค์การและสังคม ขัน้ตอนและกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง 
บทบาทของภาวะผูน้ าเชงิกลยทุธใ์นการจัดการเพือ่การเปลีย่นแปลงองคก์ารและสงัคม 
 
พค 7908 วฒันธรรมองคก์ารและองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ 

แนวคดิและแนวทางการศกึษาวฒันธรรมองคก์าร ทัง้มมุมองเชงิองคร์วม ความแตกตา่งหลากหลาย 
และความคลมุเครอืของวฒันธรรมองคก์าร ความสมัพันธร์ะหวา่งวัฒนธรรมองคก์าร การเรยีนรูอ้งคก์าร และ 
องคก์ารเรยีนรู ้ทฤษฎกีารเรยีนรูข้ององคก์าร องคป์ระกอบและปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเป็นองคก์ารเรยีนรู ้การ 
จัดการความรูแ้ละการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 
พค 7909 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบทางสงัคมเชงิปรมิาณ  

กระบวนการของการวจัิยเชงิปรมิาณ การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติดิว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเทคนคิ
การวเิคราะห์ทางสถติเิพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว และตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ไดแ้ก่ การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวน การถดถอยพหุคูณ การวเิคราะหเ์สน้ทาง การวเิคราะหปั์จจัย ตัวแบบสมการเชงิ
โครงสรา้ง เป็นตน้ เพื่อการสรา้งแบบวัดและตัวชีว้ัด การทดสอบสมมตฐิานการวจัิย การเขยีนผลการวจัิย 
อภปิรายผลและรายงานการวจัิยเชงิปรมิาณ 

 
พค 7910 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบทางสงัคมเชงิคณุภาพ  

หลักการและขัน้ตอนในการจ าแนกขอ้มลูเชงิคณุภาพทัง้ในระดับจลุภาคและมหภาค การวเิคราะห์
ลดทอนขอ้มลู การวเิคราะหก์ลุม่ค า การวเิคราะหเ์นือ้หา การวเิคราะหว์าทกรรม การวเิคราะหเ์รือ่งเลา่และ
การวเิคราะหแ์กน่สาระ กระบวนการใชเ้ทคนคิวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่หมาะสมในการตคีวามขอ้มลู และการ
น าเสนอผล การรายงานเผยแพรผ่ลการวจัิยในหลากหลายรปูแบบ 

 
พค 8000 การศกึษาตามแนวแนะ 

การคน้ควา้เอกสารหรอืจัดท าโครงการศกึษาในหัวขอ้ทีส่นใจ ภายใตก้ารดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา  

แลว้น ามาจัดท าเป็นรายงานทางวชิาการ 

 
 
 
 



 
 

 

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  
พค 9000 การคน้ควา้อสิระ    

การคน้ควา้เอกสารหรอืจัดท าโครงการศกึษาในหัวขอ้ทีส่นใจ ภายใตก้ารดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา 
แลว้น ามาจัดท าเป็นรายงานทางวชิาการ 
 

tหมวดวชิาวทิยานิพนธ์  
พค 9004 วทิยานพินธ ์  

การศกึษาคน้ควา้และวจัิยดว้ยตนเองในหัวขอ้ใดหัวขอ้หนึง่เกีย่วกับสาขาวชิาวจัิยนโยบายการบรหิาร 
พัฒนาสงัคม และการประเมนิผลกระทบทางสงัคม ตามทีไ่ดรั้บอนุมตัจิากคณะกรรมการควบคมุวทิยานพินธ ์


