
33 
 

 

                                                            
 เอกสาร 1-2 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

 
หมวด แผน ก  แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

วิชาบังคับ - 12 12 
วิชาเลือก - 6 18 

วิทยานพินธ์/สารนิพนธ ์ 36 18 6 
รวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 

  
      ทั้งนี้คณะกรรมการหลักสูตรอาจจะก าหนดให้นักศึกษาทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษาลงทะเบียนรายวิชาระดับ  

ปริญญาตร ีในสาขาสังคมศาสตร์ พัฒนาสังคมหรือสาขาวชิาที่เกี่ยวข้อง หรือปรับพื้นฐานความรู้ตามความเหมาะสม 
โดยไมน่ับหน่วยกิต 
 
 หมวดวิชาบังคับ    12 หน่วยกิต 

417-501 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑติศึกษา 1* 
English for Graduate Studies 1 

(3) 428-512 ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา  
Social Development Administration 
Theory 

(3) 

428-627 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการพัฒนา 
สังคม*  
English for Social Development  
Administration    

(3) 428-513 การบริหารการพัฒนาสังคมสมยัใหม่และ
หลังสมัยใหม่ 
Modern and Postmodern Social  
Development Administration 

 

428-500 สังคมวิทยาประยุกต์ในงานพัฒนาสงัคม* 
Applied Sociology to Social 
Development Program 

(3) 428-514    สัมมนาการบริหารการพัฒนาสงัคม 
Seminar in Social Development    
Administration 

(3) 

428-511 วิธีวิทยาการวิจยัสังคมขั้นสูง   
Advanced Social Research 
Methodology 
 

(3)    

 

หมายเหตุ  *  วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
 

นักศึกษาที่สอบผ่านวิชาภาษาองักฤษของบัณฑิตวิทยาลัย (PSU-TEP) หรือสถาบันอื่นๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง  
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชานี้  โดยให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
หลักสูตร....ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.....สาขาวิชา......การบริหารการพัฒนาสังคม......หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559.... 

ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย.ศศ.ม.(การบริหารการพัฒนาสังคม)..ภาษาอังกฤษ..M.A. (Social Development Administration) 
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                คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้นักศึกษาบางรายต้องลงทะเบียนรายวชิาในหลักสูตรในรายวิชา  
428-500 โดยไม่นบัหน่วยกิตเพือ่ปรับพื้นฐาน 
  

หมวดวิชาเลือก 
                 
             ผู้ที่เรียนแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียนจ านวนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต และส าหรับผู้เรยีนแผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกวา่ 
18 หน่วยกิต ตามความสนใจและค าแนะน าของอาจารย์ที 
ปรึกษา ดังรายวิชาต่อไปนี ้
 
428-521    นโยบายและยุทธศาสตร์การบรหิารการ 

พัฒนาสังคม  
Policy and Stratigies of Social 
Development Administration 

(3) 428-622 กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์  
Human Capital Strategic  
Administration 

(3) 

428-522   จริยธรรมกับการพัฒนาสังคม 
Ethics and Development Administration 

(3) 428-623 อิสลามกับทางเลือกการพัฒนา  
Islam and Development  
Alternatives 

(3) 

428-523   พหุสังคมกับการบริหารการพัฒนา 
Pluralistic Society and  Development  
Administration 

(3) 428-624 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
 Economics of Development 

(3) 

428-524   การจัดการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมเพื่อ 
การพัฒนาสังคม 
Resource and Environmental  
Management  for Social Development 

(3) 428-625 การบริหารการพัฒนาสังคมไทยใน
ประชาคมอาเซียน  
Thai Society Development 
Administration in  ASEAN 
Community 

(3) 

428-525 เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการ
พัฒนา 

สังคม 
Sufficiency Economy and Social   
Development Administration 

(3) 428-626 การศึกษาอิสระ 
Independent  Studies 
 

(3) 

428-621 ภาวะผูน้ าในการบริหารการพัฒนาสงัคม 
Leadership in Social Development    
Administration 

(3)    

 
 หมวดวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ 

428-691 สารนิพนธ์ (แผน ข)  
Minor  Thesis 

(6) 428-693 วิทยานพินธ์ (แผน ก แบบ ก1)  
Thesis 

(36) 

428-692 วิทยานพินธ์  (แผน ก แบบ ก2) 
Thesis 

(18)    
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เอกสาร 1-3 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

                     
               แผน ก  แบบ ก 1 

 
 ชั้นปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  

417-501   
 

428-627   

ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑติศึกษา 1 
หรือ 
ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการ
พัฒนาสังคม 

3* 
 
3* 
 

428-693 วิทยานพินธ ์ 12 

428-500    สังคมวิทยาประยุกต์ในงานพัฒนา
สังคม               

3*    

428-693   วิทยานพินธ ์ 4    
 รวม 4  รวม   12 

 
 ชั้นปีที 2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

428-693   วิทยานพินธ ์ 10 428-693   วิทยานพินธ ์ 10 
 รวม 10  รวม         10 
    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                          36 

หมายเหตุ   
1.  นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และต้องเข้าร่วมสัมมนาวทิยานิพนธ์ ทุกภาคการศึกษา 
2.  อาจารย์ทีป่รึกษาและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูร อาจพิจารณาให้นักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 บางราย  
ต้องลงทะเบียนรายวชิาในหลักสูตร โดยไมน่ับหนว่ยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน 
 
 แผน ก แบบ ก 2 
 

 ชั้นปทีี่  1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
417-501 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑติศึกษา 1 

หรือ 
3* 
 

428-514 สัมมนาการบริหารการพัฒนาสงัคม 3 

428-627   ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการ
พัฒนาสังคม    

3* 428-xxx วิชาเลือก 2 วิชา 6 

428-500    สังคมวิทยาประยุกต์ในงานพัฒนา
สังคม                

3* 428-692 วิทยานพินธ ์ 3 

428-511   วิธีวิทยาการวิจยัสังคมขั้นสูง                                                          3    
428-512   ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาสังคม                          3    
428-513    การบริหารการพัฒนาสังคมสมยัใหม่

และหลังสมัยใหม ่                                                                
3    

 รวม 9  รวม 12 

หมายเหตุ      *  วิชาบังคับไมน่ับหน่วยกิต 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 บางราย ต้องลงทะเบียนรายวิชาใน
หลักสูตรในรายวิชา 428-500 โดยไม่นบัหน่วยกิตเพื่อปรับพืน้ฐาน 

   

  แผน ข 
 

 ชั้นปทีี่  1 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
417-501 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑติศึกษา 1 

หรือ 
3* 
 

428-514 สัมมนาการบริหารการพัฒนาสงัคม 3 

428-627   ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการ
พัฒนาสังคม    

3* 428-xxx วิชาเลือก 3 วิชา 9 

428-500    สังคมวิทยาประยุกต์ในงานพัฒนา
สังคม                

3*    

428-511   วิธีวิทยาการวิจยัสังคมขั้นสูง                                                          3    
428-512   ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาสังคม                          3    
428-513    การบริหารการพัฒนาสังคมสมยัใหม่

และหลังสมัยใหม ่                                                                
3    

 รวม 9  รวม 12 
 

428-691 สารนิพนธ ์ 3 428-691 สารนิพนธ ์ 3 
428-xxx วิชาเลือก 3 วิชา 9    

 รวม 12  รวม 3 
    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 

 
หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นบัหนว่ยกิต  (Pre-requisite) 
 คณะกรมการบริหารหลักสูตร  ก าหนดให้นักศึกษา  แผน ข บางราย ต้องลงทะเบียนรายวชิาในหลักสูตรใน
รายวิชา 428-500 โดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน 
 
 
 
 

 ชั้นปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
428-692 วิทยานพินธ ์ 9 428-692 วิทยานพินธ ์ 6 

 รวม 9  รวม 6 
    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                          36 
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เอกสาร 1-4 
ค าอธิบายรายวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาควิชาสังคมศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  

428-500  สังคมวิทยาประยุกต์ในงานพัฒนาสังคม* 3(3-0-6) 
 Applied Sociology to Social Development  
 Program 
 แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา และตัวแบบของการพัฒนา 
 Sociological theories and concepts relating 
to development; models of development 
 
428-511  วิธีวิทยาการวิจัยสังคมขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced  Social  Research  Methodology 
 กรอบแนวคิดและทฤษฏีการวิจัย วิธีวิทยาการ 
วิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณข้อเสนอเค้าโครงการวิจัย  
จรรยาบรรณของนักวิจัย 

 Research conceptual  framework and theories;  
qualitative  and quantitative research methodology;  
research  proposal and researchers’ ethics 
 
428-512  ทฤษฎกีารบริหารการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Social Development Administration  
 Theory 
  ความหมาย และแนวคิดการพัฒนา ข้ันตอน  
ลักษณะ และปัญหาของการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การพัฒนาเมือง และชนบท ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดองค์การ และการบริหาร 
ทฤษฎีกระแสหลัก และกระแสทางเลือกและทฤษฎีทางสังคม
วิทยาเพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงการพัฒนาระบบการบริหาร 
จุดเริ่มต้น สภาพแวดล้อม ปัญหา แนวโน้ม และการบริหารการ
พัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อการประยุกต์ใน
การบริหารงานพัฒนาโดยมีชุมชนเป็นฐาน 
 The meaning and concept development, 
stage, characteristics and problems of development, 
The development of economic, social and political. 
urban and rural development. The theory related to 

the Philosophy of Sufficiency Economy. Organization 
and management theory, modern and postmodern 
concept Sociology theory to related administration 
system development, beginning environment, issues, 
trends and developments administration in the 
economy, society and politics to the applied in the 
developments administration in the community. based. 

 
428-513  การบริหารการพัฒนาสังคมสมัยใหม่และหลัง 
 สมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
  Modern and Postmodern Social  
 Development Administration  
 แนวคิด หลักการ โครงสร้างและรูปแบบองค์การ 
สมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการ
บริหารกับการพัฒนาสังคม ปัญหาและทางเลือกในการบริหาร
พัฒนาสังคมในปัจจุบันและอนาคตของสังคมพหุวัฒนธรรม เช่น 
การจัดการด้านความเสี่ยง ความขัดแย้ง ความท้าทาย การ
เปลี่ยนแปลง และการจัดการสารสนเทศ   เป็นต้น 
  Concepts, principles, structures and models 
of modern and postmodern organization;  relationship 
between  administrative innovation and social 
development;  problems and alternatives in social 
development  administration in everyday and future of 
plural society e.g:- risk management, conflict 
management, challenge management, change 
management and information technology management 
etc.  
 
428-514   สัมมนาการบริหารการพัฒนาสังคม  3(1-4-4) 

Seminar in Social Development 
Administration 
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการบริหารการพัฒนา 
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สังคม การน าเสนอและอภิปราย เน้นทางเลือกที่เหมาะสมในการ
บริหารการพัฒนาสังคม 
  Analysis on social development 
administration issues; presentation and discussion on 
social development administration;  emphasis on 
suitable alternatives for social development 
administration 
 
428-521  นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา 
 สังคม    3(3-0-6) 
 Policy and Stratigies  of Social  
 Development Administration  

นโยบาย แรงจูงใจ รูปแบบ กระบวนการ เป้าหมาย 
ของนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาสังคม เน้นการ
บริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมเชิงระบบ การใช้
แนวคิดการบรหิารการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการ และการบูร
ณาการเพื่อการสร้างสรรค์นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการ
พัฒนาสังคม เน้นกรณีศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 Policy, motivation, types, process and goals of  
policy and stratigies of social development 
administration concentrate on the sustainable 
development administration, the social development 
system, the social development process and integration 
to create policy and stratigies of social development 
adminitration;  case studies of policy and stratigies of 
social development adminitration in southern border 
provinces 
 
428-522  จริยธรรมกับการบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 

Ethics and Development Administration 
 แนวคิด ทฤษฎี ปัญหาที่ส าคัญทางจริยศาสตร์ 

ปทัสถาน อภิจริยศาสตร์ ของตะวนัออกและตะวันตกซึ่งส่งผลต่อ
การประพฤตปิฏิบัติที่ก่อให้เกดิความเจรญิงอกงามตามแบบวิถีของ
การบริหารการพัฒนาและความสมานฉันท์ 
   Concepts, theories and significant ethics 
problems;  norms and meta-ethics of  eastern and 
western countries;  affecting to cultural and behavioral 
development administration paths and reconciliation 

 
 

 
 
428-523  พหุสังคมกับการบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Pluralistic Society and Development  
 Administration 
   แนวคิดพหุสังคม วาทกรรม เพศสภาพ อัตลักษณ์ 
ความสัมพันธ์เ ชิงอ านาจของกลุ่มในสังคม การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ร่วม การบริหารภาคีเครือข่ายบน
พื้นฐานความแตกต่างเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา 
 Concepts of plural society, discourse,  
gender,  identity and power  relations of social groups, 
cross-cultural communication, social network 
administration;  estableshing common identity for 
participatory development administration based   on 
diversity 

 
428-524   การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
              การพัฒนาสังคม                   3(3-0-6) 
 Resource and Environmental  
 Management for Social Development 
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมของส านักคิดต่างๆ    ทั้งตะวันตกและตะวันออก 
ระดับรัฐและชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและความเช่ือ 
ปัญหาความขัดแย้ง สังคมเสี่ยงภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในแบบต่างๆ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เน้นกรณีศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 Concepts and theories of Schools of thoughts 
about environment and natural resources;  western and 
eastern, state and communities, local wisdom, religious 
and believes, problems, conflicts, risk society and laws, 
sustainable development, environmental and social 
impact assessments;  focusing on southern border 
provinces  
 
428-525  เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารการ 

 พัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Social  

 Development Administration  
 ปรัชญา แนวคิด หลักการเศรษฐกจิพอเพียง ใน 
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การบริหารการพัฒนาสังคม เน้นการประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ชุมชน สังคม เพื่อการด ารงชีวิตทีม่ั่นคงและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
Philosophy, concepts and principles of  

sufficiency economy in social development 
administration: focusing on application to community 
administration and society for life security and 
sustainable development 

 
428-526 การบริหารโครงการเพ่ือการพัฒนาสังคม  
    3(3-0-6) 

 Social Development Project Management 
   การจัดท าโครงการพัฒนาสังคม  การตรวจสอบ
โครงการ การวางแผน   การอ านวยการและการติดตามโครงการ 
หลักการและรูปแบบการประเมินโครงการ เน้นการน าระเบียบวิธี
วิจัยมาใช้ในการฝึกปฏิบัติการประเมินผลโครงการการพัฒนาสังคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 Preparing community  development project  
proposal, project auditing, project implementation 
planning, facility, monitoring; principles and models of 
project evaluation;  focusing on research methodology  
application for practicum in social development project 
evaluation in  southern border provinces 

 
428-621  ภาวะผู้น าในการบริหารการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 

 Leadership in Social Development 
Administration 
ทฤษฎีภาวะผู้น า ภาวะผู้น าและกลยุทธ์เกี่ยวกับ 

ความคิดเชิงระบบ การสื่อสารระหว่างบุคคล การแกไ้ขปัญหา  
และการปรับตัวในพหสุังคม กลยทุธ์ของผู้น าในฐานะผู้ฝึกสอน 
ผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้น าทีมงาน ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ผู้น าท่ีมีวิสยัทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และผูจ้ัดการความ 
ขัดแย้ง 

 Leadership theories;  leadership and stragetic  
in system thinking, interpersonal communication,  
problem solving  and adaptation in plural society;  
strategies  of leader status :- coach, team work, change 
agent, learning organigation, visionary, merit, ethics and 
conflict management 

 

428-622  กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 Human Capital Strategic Administration 
 กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือในการวางแผน
และเสริมสร้างขีดความสามารถของทุนมนุษย์ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรให้เกิดนวัตกรรมและความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ธรรมภิบาลส าหรับองค์กร เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเป็น
ทีมโดยใช้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
พื้นฐาน 
   Process, techniques and tools of HCD planning 
and capabilities building to strengthen the potentials of 
organization in order to innovate and competitive 
advantage;  good government for organization;  focusing 
on working in teams of the students by conflict 
problem-based excercises in southern border provinces 
 
428-623  อิสลามกบัทางเลือกการพัฒนา    3(3-0-6) 

 Islam and Development 
Alternatives 
หลักการอิสลามกับการด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ  

สังคม วัฒนธรรม การปกครอง การศึกษา การสาธารณสุขของ
มุสลิม การประยุกต์หลักการอิสลามกับโครงการพัฒนาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 Islamic principles and Muslim ways of living in 
economic, society,      culture, government, education, 
public health; application of Islamic principles to 
development projects in southern border provinces 
 
428-624  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  3(3-0-6) 

Economics of Development 
 แนวคิด ทฤษฎีและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 
ความสัมพันธ์ เ ชิงโครงสร้างทางสังคมและผลประโยชน์ใน
กระบวนการการก าหนดนโยบายและการด าเนินการโครงการ
พัฒนา การเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องการบริหารการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และระดับโลก 
 Economic of Development concepts, theories 
and discourse;  social structure and benefit relations in 
development policy and implementation process;  
socio-political and economic movement related to 
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social development administration on local; national 
and international levels 
 
428-625  การบริหารการพัฒนาสังคมไทยในประชาคม 
 อาเซียน 3(3-0-6) 

 Thai Society Development Administration  
 in ASEAN Community 
 ความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนาใน 
บริบทประชาคมอาเซียน และการบริหารการพัฒนาสังคมไทย 
ในประชาคมอาเซยีน 
 History  and  significance of development 
in ASEAN Community contexts and Thai Society 
Development Administration in ASEAN Community  

 
428-626  การศึกษาอิสระ   3(1-4-4) 

  Independent  Studies 
   ประเด็นที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจเกีย่วกับการ 
บริหารการพัฒนาสังคม  วิธีการศกึษา เรียบเรียงเป็นรายงานและ
น าเสนอผลการศึกษา 
 Social development administration interesting 
issues; methodology, presentation and reports of 
studies 
 
428-627   ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารการพัฒนาสังคม    
  3(3-0-6) 
 English for Social Development  
 Administration 
 ศึกษาการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อ 
การสื่อสารในการบริหารการพัฒนาสังคม ศึกษาศัพท์ในวงการ
พัฒนาสังคม ท าความเข้าใจขบวนการในการสื่อสาร ระหว่าง 
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในบริบทเชิงการบริหารการพัฒนาสังคม 
ตระหนักถึงบทบาทในการสื่อสารในวัฒนธรรมอื่น ๆ  

 Study speaking, listening, reading, and writing  
for social development administration, vocabulary 
items used in social development Understand 
communication process between the sender and the 
receiver in social development administration context 
Realize communication roles in other cultures 
 
 

 
 
 
428-691   สารนิพนธ์ (แผน ข) 6(0-18-0) 
    Minor Thesis 
 นักศกึษาเสนอโครงการวิจัยที่อยู่ในขอบเขตการบรหิาร
การพัฒนาสังคม   ตามความสนใจของแต่ละบุคคลภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

 Research project in social development   
administration  depending  on individual interesting 
under guide by supervisor  

 
428-692 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 18(0-54-0) 
 Thesis 
 นักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่อยู่ในขอบเขตการบรหิาร
การพัฒนาสังคม ตามความสนใจของแต่ละบุคคลภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

Research project in social development  
administration  depending  on individual interesting 
under guide by supervisor 
 
428-693  วิทยานิพนธ์  (แผน ก แบบ ก 1) 36(0-108-0) 
  Thesis  
   นักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่อยู่ในขอบเขตการบรหิาร
การพัฒนาสังคม     ตามความสนใจของแต่ละบุคคลภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์  

Research project in social development   
administration  depending  on individual interesting 
under guide by supervisor 
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