
 
 

หมวดวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชา 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบรูณาการขัน้สงู 
ภส 6000 การอา่นและการเขยีนภาษาอังกฤษระดับสงูส าหรับบัณฑติศกึษา 
พค 4000 พืน้ฐานการบรหิารการพัฒนาสงัคม 

หมวดวิชาหลัก 

พค 8001  ทฤษฎแีละวาทกรรมการพัฒนาสงัคม 
พค 8002 การบรหิารการพัฒนาสงัคมขัน้สงู 

หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  

พค 8101  ปรัชญาสงัคมศาสตร ์
พค 8102  ระเบยีบวธิวีจิัยเชงิปรมิาณ  
พค 8103  ระเบยีบวธิวีจิัยเชงิคณุภาพ 

หมวดวิชาเลือก  

พค 8201 รัฐ ประชาสงัคม และการพัฒนาสงัคม 
พค 8202   สมัมนานโยบายการพัฒนาสงัคม 
พค 8203   สมัมนาการพัฒนาภมูภิาคและทอ้งถิน่ 
พค 8204   การวเิคราะหอ์งคก์ารและสถาบันทางสงัคม 
พค 8205   สมัมนาการประกอบการทางสงัคม 
พค 8206   สมัมนาภาวะผูน้ าและการจัดการการเปลีย่นแปลง 
 พค 8207  วัฒนธรรมองคก์ารทางสงัคม 
พค 8208  สถติวิเิคราะหขั์น้สงูส าหรับการวจิัยทางสงัคมศาสตร ์
พค 8209  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ 
พค 8210  การวจิัยและพัฒนาเพือ่ระบกุลุม่เสีย่ง 
พค 8211  เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงวา่ดว้ยการพัฒนา 
พค 8212  การพัฒนาทางเลอืก 
พค 8213  สถาบันทางสงัคมกบัการพัฒนา 
 พค 8214  การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลนโยบายสงัคม 
พค 8215  คณุธรรม จรยิธรรม กบัการพัฒนา 
พค 8216  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคม 
พค 8217  สมัมนาปฏสิมัพันธร์ะหวา่งประชากรและการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
พค 8218  การศกึษาตามแนวแนะ 

หมวดวิชาวิทยานพินธ์  

พค 9900  วทิยานพินธ ์(แบบ 1(1.1)) 
พค 9901  วทิยานพินธ ์(แบบ 2(2.1)) 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 

ภส 4003 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการข ัน้สูง  
เน้ือหาและกจิกรรมเนน้การบรูณาการทักษะทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟัง การพูด การอา่นและการเขยีน สง่เสรมิ
ใหนั้กศกึษาไดพ้ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอหนา้ชัน้เป็นกลุม่ยอ่ย การเขยีนสรปุเพือ่จับประเด็น
ส าคัญ การเขยีนรายงานและการวจิัย โดยผูบ้รรยายอาจมอบหมายงานกลุม่ตามความเหมาะสม 

ภส 6000 การอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษระดบัสงูส าหรบับณัฑติศกึษา  
ทบทวนกลวธิทีีจ่ าเป็นตอ่การอา่นและการเขยีนภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ ประกอบดว้ยความรูท้างดา้น
โครงสรา้งประโยค ศัพทท์ั่วไปและศัพทเ์ฉพาะสาขาวชิา ความสมัพันธข์องเน้ือหาภายในอนุเฉทและเรือ่งทีอ่า่น 

พค 4000 พืน้ฐานการบรหิารการพฒันาสงัคม  
แนวความคดิเกีย่วกบัระบบสงัคม กระบวนทัศน ์และพัฒนาการของทฤษฎสีงัคมทีเ่ป็นรากฐานของส านักคดิ
และกลุม่ทฤษฎทีางสงัคม ววัิฒนาการของการพัฒนาสงัคม ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาสงัคมและการ
บรหิารการพัฒนาสงัคม ความเป็นสหสาขาวชิาในการบรหิารการพัฒนาสงัคม พืน้ทีท่างสงัคมส าหรับบคุคล 
กลุม่และชมุชนในการบรหิารการพัฒนาสงัคม 

หมวดวิชาหลัก 

พค 8001 ทฤษฎแีละวาทกรรมการพฒันาสงัคม  
ก าเนดิและพัฒนาการของทฤษฎแีละวาทกรรมการพัฒนาสงัคม การพัฒนาสังคมและความซบัซอ้นของ
การเมอืง ทฤษฎกีารพัฒนาสงัคมกระแสหลกั ประเดน็ใหม่ๆ ทางสงัคม การพัฒนาทางเลอืก และแนวคดิแผน
องคร์วม แนวคดิการพัฒนาแผนพหลุักษณ์ แนวทางการพัฒนาสงัคมทีไ่ดร้ับความนยิมในวงกวา้ง 

พค 8002 การบรหิารการพฒันาสงัคมข ัน้สงู  
การตรวจสอบแนวทางเชงิทฤษฎหีลัก ๆ เกีย่วกบัการบรหิารการพัฒนาสงัคม เทคนคิและยทุธศาสตรก์าร
บรหิารส าหรับการจัดท านโยบายและการวางแผนพัฒนาสงัคม ความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์าร
ภาครัฐและองคก์ารทีไ่มแ่สวงหาก าไรในการน านโยบายและแผนงานพัฒนาสังคมไปปฏบิัต ิ

หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  

พค 8101 ปรชัญาสงัคมศาสตร ์ 
กระบวนทัศน ์นยิาม และองคป์ระกอบของปรัชญาสงัคมศาสตร ์การอภปิรายในหัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรรมชาติ
นยิม การตคีวามนยิม พหนุยิม สงัคมศาสตรว์พิากษ์ ความสมัพันธเ์ชงิเหตแุละผลในทางสงัคมศาสตร ์ความ
มเีหตผุล และการอธบิายเชงิโครงสรา้งและหนา้ที ่ขอ้ถกเถยีงเกีย่วกบัอปุนัยนยิม ปัจเจกนยิมและองคร์วม
นยิม วัตถปุระสงคแ์ละคา่นยิม ความสมัพันธร์ะหวา่งปรัชญาสงัคมศาสตรก์บัแผนงานวจิัย 

พค 8102 ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ  
แนวคดิ ขัน้ตอน เทคนคิ และวธิกีารในการด าเนนิการวจิัยเชงิปรมิาณทางสังคมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ศกึษาวจิัยความสมัพันธเ์ปรยีบเทยีบและการวจิัยเชงิทดลองประเมนิผลการพัฒนาตา่ง ๆ ตัง้แตก่ารสรา้ง
กรอบแนวคดิทางการวจิัย การก าหนดวัตถปุระสงค ์การประมวลเอกสาร การตัง้สมมตฐิาน กลุม่ตัวอยา่งและ
วธิกีารสุม่ตัวอยา่ง การพัฒนาเครือ่งมอืวัด การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหท์างสถติขิัน้สงู การตคีวามผลการ
วเิคราะหข์อ้มลู และแนวทางการเขยีนรายงาน/บทความวจิัยเพือ่ตพีมิพเ์ผยแพร่ 

พค 8103 ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ  
ปรัชญา แนวคดิ และววัิฒนาการของการวจิัยเชงิคณุภาพ การออกแผนการวจิัย กระบวนการ วธิกีารและ
ขัน้ตอนของการด าเนนิการวจิัยเชงิคณุภาพ การรวบรวมขอ้มลูและเทคนคิตา่ง ๆ ในการรวบรวมขอ้มลูเชงิ
คณุภาพ การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพและการตคีวาม ตลอดจนการรายงานผลการวจิัยเชงิคณุภาพ 



 
 

หมวดวิชาเลือก  

พค 8201 รฐั ประชาสงัคม และการพฒันาสงัคม  
แนวคดิและรปูแบบของรัฐ ไดแ้ก ่รัฐประชาธปิไตย รฐัสวัสดกิาร รัฐสงัคมนยิม รัฐพัฒนานยิม และรัฐใน
รปูแบบอืน่ ๆ การจัดการภาคแีบบใหม ่หลังสมัยใหมน่ยิม และหลังโครงสรา้งนยิม มโนทัศนว์า่ดว้ยประชา
สงัคม ปรมิณฑลสาธารณะ สงัคมเขม้แข็ง และการเป็นภาครีว่มระหวา่งกลุม่ทีแ่ตกตา่งหลากหลาย ประชา
สงัคมเชงิบวกและเชงิลบ ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐกบัประชาสงัคมในการพัฒนาสงัคม แนวคดิและความเป็น
จรงิของประชาสงัคมโลก  

พค 8202 สมัมนานโยบายการพฒันาสงัคม  
การวเิคราะหน์โยบายการพัฒนาสงัคมโดยใชก้รณีศกึษา การอภปิรายเนน้หนักแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบั
กระบวนนโยบายพัฒนาสังคม เน้ือหาของนโยบายพัฒนาสงัคมและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน านโยบายไป
ปฏบิัต ิแรงผลักดันทางสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิทีม่อีทิธพิลตอ่นโยบายการพัฒนาสงัคม  

พค 8203 สมัมนาการพฒันาภมูภิาคและทอ้งถิน่  
ทฤษฎ ีแนวคดิ นโยบาย ยทุธศาสตร ์แผน รปูแบบ และกลไกในการบรหิารและจัดการพัฒนาภมูภิาคและ
ทอ้งถิน่ ความสมัพันธพ์เิศษระหวา่งหน่วยงานเกีย่วกบัการบรหิารจัดการ บทบาทของภาคเอกชนและประชา
สงัคมในการสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานราชการ การเปรยีบเทยีบกรณีศกึษาในประเทศไทยกบั
กรณีศกึษาจากตา่งประเทศ  

พค 8204 การวเิคราะหอ์งคก์ารและสถาบนัทางสงัคม  
แนวคดิและทฤษฎอีงคก์ารและสถาบันทางสงัคม ซึง่รวมถงึการศกึษาตามแนวทางปฏฐิานนยิม แนวทาง
ศาสตรแ์หง่การตคีวาม แนวทางทฤษฎวีพิากษ์และหลังภาวะนวสมัย การออกแบบองคก์ารและสถาบันทาง
สงัคม การสรา้งและพัฒนาความเป็นสถาบันขององคก์าร ความชอบธรรมและวกิฤตขิององคก์ารและสถาบัน
ทางสงัคม องคก์ารและสถาบันแห่งการเรยีนรู ้ 

พค 8205 สมัมนาการประกอบการทางสงัคม  
สมัมนาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบการทางสงัคม การเป็นผูป้ระกอบการทางสงัคม 
เปรยีบเทยีบความเหมอืนและความแตกตา่งระหวา่งกจิการเพือ่สงัคมและกจิการประเภทอืน่ๆ ประเภทของ
กจิการเพือ่สงัคม การสรา้งและพัฒนากจิการเพือ่สงัคม การจัดการกจิการเพือ่สงัคมครอบคลมุการท าแผน
ธรุกจิและการระดมทนุ บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในการพัฒนาการประกอบการ
เพือ่สงัคม กรณีศกึษากจิการเพือ่สงัคมทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

พค 8206 สมัมนาภาวะผูน้ าและการจดัการการเปลีย่นแปลง  
สมัมนาแนวคดิและทฤษฎวีา่ดว้ยภาวะผูน้ า และการจัดการการเปลีย่นแปลง บทบาทของผูน้ าในการสรา้ง
แรงจงูใจ สรา้งความร่วมมอื และประสทิธผิลขององคก์าร บทบาทของภาวะผูน้ าเชงิกลยทุธใ์นการจัดการ  

พค 8207 วฒันธรรมองคก์ารทางสงัคม  
แนวคดิและทฤษฎกีารศกึษาวัฒนธรรมองคก์ารทางสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งวัฒนธรรมองคก์าร นวัตกรรม
และการพัฒนาสงัคม การวเิคราะหแ์ละวนิจิฉัยวัฒนธรรมองคก์าร การก าหนดและบรหิารยทุธศาสตรส์ าหรับ
การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมองคก์ารทางสงัคม  

พค 8208 สถติวิเิคราะหข์ ัน้สงูส าหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์ 
สถติวิเิคราะหขั์น้สงูทางสังคมศาสตร ์เพือ่ศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งตัวแปรหลายตัว ไดแ้ก ่การวเิคราะห์
ถดถอยโลจสิตกิ การวเิคราะหจ์ าแนกประเภท การวเิคราะหปั์จจัย การวเิคราะหเ์สน้ทาง การวเิคราะหต์ัวแบบ
สมการเชงิโครงสรา้ง การวเิคราะหพ์หรุะดับ และการเขยีนรายงานผลการวเิคราะห ์ 

พค 8209 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ  
หลักการ วธิกีาร และเทคนคิตา่งๆในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ กระบวนการและขัน้ตอนในการวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิคณุภาพ ซึง่ครอบคลมุการก าหนดรหัสเพือ่จ าแนกขอ้มลู การเชือ่มโยงและบรูณาการขอ้มลูเพือ่
สรา้งขอ้เสนอเชงิแนวคดิและทฤษฎ ีหรอือธบิายปรากฏการณ์ทีศ่กึษา  

พค 8210 การวจิยัและพฒันาเพือ่ระบกุลุม่เสีย่ง  
การรวบรวมองคค์วามรูจ้ากทฤษฎแีละผลการวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการระบปุระเภทของบคุคลกลุม่เสีย่งดา้นจติ
และพฤตกิรรม การประยกุตใ์ชผ้ลการวจิัยขัน้สงู เพือ่บง่ชีปั้จจัยปกป้องหรอืเสรมิสรา้งบคุคลกลุม่เสีย่ง อันจะ
ชว่ยบรรเทาหรอืขจัดปัญหาบคุคล หน่วยงาน และสงัคม เชน่ ความลม้เหลวในการเรยีนหรอืการท างาน 
ความไรจ้รยิธรรม ความอยูด่มีสีขุนอ้ย หรอื อาชญากรรม เป็นตน้  



 
 

พค 8211 เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงวา่ดว้ยการพฒันา  
ทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ารเมอืงวา่ดว้ยการพัฒนา ซึง่ประกอบดว้ยทฤษฎเีศรษฐศาสตรค์ลาสสกิ นีโอคลาสสกิ 
มารก์ซสิต ์นีโอมารก์ซสีต ์สถาบันนยิม ทฤษฎวีพิากษ์ หลังโครงสรา้งนยิม และหลังสมัยใหมน่ยิม 
ประสบการณ์และผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบจากการพัฒนาโดยใชต้ัวแบบของเศรษฐกจิแบบเสรนียิม รัฐ
สวัสดกิาร สงัคมนยิม เคนเซยีน เสรนียิมใหมน่ยิม และหลังเสรนียิมใหมน่ยิม เป็นตน้  

พค 8212 การพฒันาทางเลอืก  
แนวคดิและทฤษฎวีา่ดว้ยการพัฒนาทางเลอืก ไดแ้ก ่วัฒนธรรมชมุชน ธรรมกิสงัคมนยิม เศรษฐศาสตรเ์ชงิ
พุทธ เศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรแบบธรรมชาต ิการท าฟารม์แบบไรน่าสวนผสม การประกอบการเกษตรแบบ
รวมหมู ่และทางทีส่าม เป็นตน้ การจัดการทรพัยากรของสว่นรวมอยา่งยั่งยนื ความเป็นไปได ้ประสบการณ์ 
และผลกระทบจากการประยกุตใ์ชท้ฤษฎกีารพัฒนาทางเลอืก  

พค 8213 สถาบนัทางสงัคมกบัการพฒันา  
โครงสรา้งและหนา้ทีข่องสถาบันทางสงัคม อันประกอบดว้ย สถาบันครอบครวั เครอืญาต ิชมุชน ศาสนา และ
การศกึษา บทบาทของสถาบันเหลา่น้ีในการพัฒนาสงัคม ผลกระทบของโลกาภวัิตนท์ีม่ตีอ่สถาบันทางสงัคม 
บทบาทและการปรับตัวของสถาบันเหลา่น้ี แนวโนม้ของสถาบันทางสงัคมในการปรับปรงุและพัฒนาตัวเอง
เพือ่การท าหนา้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตส้ภาพแวดลอ้มใหมแ่หง่ยคุโลกาภวัิตน ์ 

พค 8214 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลนโยบายสงัคม  
แนวทางศกึษาและวเิคราะหน์โยบายสงัคม ขัน้ตอนและตัวแบบการก าหนดนโยบาย กระบวนการและวธิกีาร
น านโยบายไปปฏบิัต ิปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความส าเร็จหรอืลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏบิัต ิการ
ประเมนิผลนโยบายโดยเนน้ปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ ผลผลติ ผลลัพธแ์ละผลกระทบของนโยบายทีม่ตีอ่การ
พัฒนาสงัคม  

พค 8215 คณุธรรม จรยิธรรมกบัการพฒันา  
แนวคดิและทฤษฎวีา่ดว้ยคณุธรรม อันประกอบดว้ย ทฤษฎสีมัพัทธน์ยิมทางวัฒนธรรม อัตนยิม การหยั่งรู ้
นยิม แนวคดิแบบคานท ์กฎทองค า อรรถประโยชนน์ยิม สญัญาประชาคม กฎธรรมชาต ิมโนทัศนแ์ละ
องคป์ระกอบ ธรรมาภบิาล พัฒนาการ แนวคดิ และวธิกีารของความรับผดิชอบทางสงัคม บทบาทของ
องคก์ารภาครัฐและเอกชนในความรับผดิชอบทางสงัคมเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยนื  

พค 8216 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม  
แนวคดิ ทฤษฎแีละแนวทางการศกึษาเกีย่วกบัการก าหนดยทุธศาสตร ์การขับเคลือ่นและบรหิารยทุธศาสตร ์
การประเมนิยทุธศาสตร ์ความสมัพันธ ์ระหว่างมติสิงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวัฒนธรรมกบัการพัฒนา 
การสมัมนากระบวนทัศนย์ทุธศาสตรก์ารพัฒนากระแสหลัก เศรษฐกจิพอเพยีง การพัฒนาอยา่งยั่งยนื และ
การพัฒนาทางเลอืกอืน่ ๆ  

พค 8217 สมัมนาปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งประชากรและการเปลีย่นแปลงทางสงัคม  
การสมัมนาปฏสิมัพันธร์ะหวา่งแนวคดิเกีย่วกบัประชากร โครงสรา้งและองคป์ระกอบของประชากร การ
เปลีย่นแปลงทางประชากร ภาวะเจรญิพันธุแ์ละครอบครัว การตาย และการยา้ยถิน่ กบัการเปลีย่นแปลง
ทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีและนวัตกรรมในศตวรรษที ่21  

พค 8218 การศกึษาตามแนวแนะ  
การศกึษาในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เป็นการเฉพาะ ซึง่เป็นประโยชนแ์กก่ารท าวทิยานพินธข์องนักศกึษาแตล่ะคน 
โดยมอีาจารยผ์ูห้นึง่รับผดิชอบดแูลและใหค้ าแนะน า ทัง้น้ีตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร  

หมวดวิชาวิทยานพินธ์  

พค 9900 วทิยานพินธ ์(แบบ 1(1.1)) 48 หนว่ยกติ  
การคน้ควา้วจิัยในหัวขอ้ทีส่นใจเกีย่วกบัการพัฒนาสงัคมและการบรหิารการพฒันาสงัคม ภายใตก้ารปรกึษา
ของอาจารยท์ีป่รกึษาอยา่งใกลช้ดิ โดยนักศกึษาทกุคนตอ้งมกีารน าเสนอหัวขอ้ รายงานความกา้วหนา้และ
สอบป้องกนัวทิยานพินธ ์ 

พค 9901 วทิยานพินธ ์(แบบ 2(2.1)) 36 หนว่ยกติ  
การคน้ควา้วจิัยในหัวขอ้ทีส่นใจเกีย่วกบัการพัฒนาสงัคมและการบรหิารการพฒันาสงัคม ภายใตก้ารปรกึษา
ของอาจารยท์ีป่รกึษาอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึการศกึษารายวชิาภาคทฤษฎตีามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาเห็นสมควร 


