
หลกัสูตร  ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาพฒันามนุษย์และสังคม 

ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

(ภาษาไทย)   ช่ือเตม็ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 

 ช่ือยอ่ ศศ.ม. (พฒันามนุษยแ์ละสงัคม) 

(ภาษาองักฤษ) ช่ือเตม็ Master of Arts Program in Human And Social Development 

 ช่ือยอ่  M.A. (Human and Social Development) 

ปรัชญาของหลกัสูตร 

 มุ่งผลิตบณัฑิตใหมี้คุณธรรม มีความรู้ความเขา้ใจมนุษยแ์ละสงัคมแบบองคร์วม มีทกัษะ แสวงหาความรู้ ภายใต้
สงัคมพหุวฒันธรรมการวจิยั สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเองและสงัคมระดบัชาติ 

The programs strive to produce graduates who have ethics, holistic knowledge and understanding of human and 
society and competency in searching knowledge with a research process to apply and build new bodies of knowledge for 
development of themselves, national and international society. 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (PLOs) 

PLO 1 นกัศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพและจริยธรรมในการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการพฒันา
มนุษยแ์ละสงัคมบนพ้ืนฐานสงัคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 2 นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์องคค์วามรู้ ดา้นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสงัคมแบบองคร์วม
เพื่อประยกุตใ์ชบ้นพ้ืนฐานสงัคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 3 นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์องคค์วามรู้ ดา้นหลกัการทฤษฎีดา้นการวจิยัเพ่ือประยกุตใ์ชสู่้การปฏิบติัดา้นการพฒันา
มนุษยแ์ละสงัคมบนพ้ืนฐานสงัคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 4 นกัศึกษาสามารถวางแผนและด าเนินการวจิยัเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม บนพ้ืนฐานสงัคมพหุ
วฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 5 นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการดา้นพฒันามนุษยแ์ละสงัคม เพื่อคิดวเิคราะห์
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ 
PLO 6 นกัศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอาสาในการท างานดา้นพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
PLO 7 นกัศึกษาสามารถร่วมท างานเป็นทีม และมีภาวะผูน้ าในการปฏิบติังานดา้นพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
PLO 8 นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
PLO 9 นกัศึกษาสามารถน าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม ดว้ยภาษาเชิงวชิาการ
และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

 
 

 

 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันามนุษย์และสังคม 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกติ 

หมวดวชิาบังคบั 9 หน่วยกติ 

895-501 ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์กบัการพฒันา   
Social Science Theories and Social Development 

3((3)-0-6) 

895–502 มิติทางวฒันธรรมกบัวาทกรรมการพฒันา 
 Cultural Dimensions and Development Discourse 

3(2-2-5) 

895-503 วธีิวทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตร์  
Research Methodology in Social Sciences 

3((3)-0-6) 

หมวดวชิาเลือก 9 หน่วยกติ 

895–511 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการจดัการองคก์รเพื่อพฒันาสงัคม  
Human Resource Development and Organizational Management for Social Development 

3(2-2-5) 

895–512 ภาวะผูน้ ากบัการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม  
Leadership and Social Development 

3(2-2-5) 

895–513 หลกัและทฤษฎีการจดัการเพื่อการพฒันา  
Principles and Theories of Management for Development 

3((3)-0-6) 

895-514 การพฒันามนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 
Human Development in the 21th Century 

3((3)-0-6) 

895–515 สุขภาวะกบัการพฒันามนุษยแ์บบองคร์วม 
Well-being and Holistic Human Development  

3((3)-0-6) 

895–516 พหุวฒันธรรมชายแดนใตแ้ละอาเซียน  
Cultural Plurality on the Southern Thai Border and ASEAN 

3(2-2-5) 

895-517 สวสัดิการสงัคมกบัความมัน่คงของมนุษยแ์ละสงัคม  
Social Welfare and Human Security 

3((3)-0-6) 

895–518 การวจิยัทางสงัคมศาสตร์ประยกุต ์ 
Research in Applied Social Sciences 

3((3)-0-6) 

895-519 เทคนิคการวจิยัเชิงปริมาณ  
Technique in Quantitative Research 

3(2-2-5) 

895–520 เทคนิคการวจิยัเชิงคุณภาพ  
Technique in Qualitative Research 

3(2-2-5) 

895-521 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 1  
Seminar in Human and Social Development I 

1(0-2-1) 

895-522 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 2  
Seminar in Human and Social Development II 

1(0-2-1) 



895-523 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 3  
Seminar in Human and Social Development III 

1(0-2-1) 

895-524 ชุดวชิา การวจิยัผสานวธีิเพื่อพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
Mixed Methods Research for Human and Social Development 

6(5-2-11) 

895-525 ชุดวชิา การพฒันามนุษยใ์นสงัคมพหุวฒันธรรมชายแดนใตแ้ละอาเซียน 
Human Development in Cultural Plurality in Southern Thai Border and ASEAN 

6(5-2-11) 

895-526 ชุดวชิา ภาวะผูน้ ากบัความมัน่คงของมนุษยแ์ละสงัคม 
Leadership with Social and Human Security 

6(5-2-11) 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/สารนพินธ์  

895–531 วทิยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 
Thesis (Plan A1) 

36(0-108-0) 

895–532 วทิยานิพนธ์(แผน ก แบบ ก 2) 
Thesis (Plan A2) 

18(0-54-0) 

895–533 สารนิพนธ์ (แผน ข) 
Minor Thesis (Plan B) 

6(0-18-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-501 ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์กบัการพฒันา*  
Social Science Theories and Social Development 

3((3)-0-6) 

895–502 มิติทางวฒันธรรมกบัวาทกรรมการพฒันา* 
 Cultural Dimensions and Development Discourse 

3(2-2-5) 

895-503 วธีิวทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตร์*  
Research Methodology in Social Sciences 

3((3)-0-6) 

895-531  วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

9 

ภาคการศึกษาที ่2 

895-521 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 1*  
(Seminar in Human and Social Development I) 

1(0-2-1) 

895-531 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

9 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-522 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 2* 
Seminar in Human and Social Development II 

1(0-2-1) 

895-531  วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

9 

ภาคการศึกษาที ่2 

895-523 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 3* 
Seminar in Human and Social Development III 

1(0-2-1) 

895-531 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

9 

 
* หมายเหต ุลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี่การลงทะเบียนขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผน ก แบบ ก2 36 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-501 ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์กบัการพฒันา  
Social Science Theories and Social Development 

3((3)-0-6) 

895–502 มิติทางวฒันธรรมกบัวาทกรรมการพฒันา 
 Cultural Dimensions and Development Discourse 

3(2-2-5) 

895-503 วธีิวทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตร์  
Research Methodology in Social Sciences 

3((3)-0-6) 

ภาคการศึกษาที ่2 
ชุดวชิาเลือก Module 6 
วชิาเลือก Elective Courses 3 
895-521 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 1*  

(Seminar in Human and Social Development I) 
1(0-2-1) 

895-532 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

2 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-522 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 2* 
Seminar in Human and Social Development II 

1(0-2-1) 

895-532  วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

7 

ภาคการศึกษาที ่2 

895-523 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 3* 
Seminar in Human and Social Development III 

1(0-2-1) 

895-532 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

9 

หมายเหต ุ 
  1. * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้การลงทะเบียนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

   2. กรณีนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ที่มีความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ สามารถลงทะเบียนรายวิชา 895-532 วิทยานิพนธ์ 
ก่อนแผนการศึกษาที่ก าหนดเดิมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 

 

 



 

 

แผน ข 36 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-501 ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์กบัการพฒันา  
Social Science Theories and Social Development 

3((3)-0-6) 

895–502 มิติทางวฒันธรรมกบัวาทกรรมการพฒันา 
 Cultural Dimensions and Development Discourse 

3(2-2-5) 

895-503 วธีิวทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตร์  
Research Methodology in Social Sciences 

3((3)-0-6) 

ภาคการศึกษาที ่2 

895-521 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 1*  
(Seminar in Human and Social Development I) 

1(0-2-1) 

ชุดวชิา 2 ชุด Module 12 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
895-522 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 2* 

Seminar in Human and Social Development II 
1(0-2-1) 

วชิาเลือก Elective Courses 9 
895-533 สารนิพนธ์ 

Minor Thesis 
3 

ภาคการศึกษาที ่2 

895-523 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 3* 
Seminar in Human and Social Development III 

1(0-2-1) 

895-533 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

3 

 
* หมายเหต ุลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี่การลงทะเบียนขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและประเมนิผล 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันามนุษย์และสังคม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร(PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 
1. แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ
และจริยธรรมในการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการ
พฒันามนุษยแ์ละสงัคมบนพ้ืนฐานสงัคมพหุ
วฒันธรรมในภาคใต ้

1)  ก าหนดใหมี้การสอดแทรกถึงเน้ือหา
เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ  
และซ่ือสตัยสุ์จริต ค านึงถึงความถูกตอ้ง
และความรู้สึกของผูอ่ื้นโดยยกกรณี
ตวัอยา่งจริงในพ้ืนท่ีภาคใต ้ 
2)  ใชก้รณีศึกษาตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริงใน
สงัคม เพื่อน ามาวพิากษใ์นประเดน็ปัญหา
ทางจรรยาบรรณท่ีปรากฏในองคก์ร 
ชุมชน และสงัคม 
3)  ใชก้รณีศึกษาปัญหาในสงัคมท่ีเกิดข้ึน
จริงในหาดใหญ่หรือใกลเ้คียง เพ่ือใหมี้
ดุลยพินิจในการจดัการปัญหาอยา่งมี
คุณธรรม จริยธรรม 
4)  สร้างเสริมภาวะผูน้ าและผูต้ามโดยยดึ
หลกัคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งตระหนกั
ถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มท่ี
นกัศึกษาไดรั้บจากการท างานหรือ
การศึกษา 

1) การประเมินระหวา่งเรียนโดยผูเ้รียน
ประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพ่ือน 
อาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยใช้
วธีิการประเมินท่ีหลากหลาย ทั้งการ
สมัภาษณ์  การสงัเกต ใชแ้บบสอบถาม  
สนทนากลุ่ม  แบบบนัทึก แบบประเมิน
และแบบวดัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ประเมินภายหลงัการส าเร็จการศึกษา
แลว้โดยใหบ้ณัฑิตประเมินตนเอง 
ประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยใช้
แบบสอบถาม  สมัภาษณ์ และสนทนา
กลุ่ม 

2. อธิบายองคค์วามรู้เชิงวเิคราะห์ ดา้นหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพฒันามนุษยแ์ละ
สังคมแบบองคร์วมเพ่ือประยกุตใ์ชบ้นพ้ืนฐาน
สงัคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้

1) ใชก้ารเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พฒันานวตักรรมและการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ดา้นการพฒันามนุษยแ์ละ
สงัคมอยา่งถ่องแท ้โดยใชพ้ื้นท่ีจริง หรือ
อ่ืน ๆ มีความหลากหลายทางวฒันธรรม
เป็นฐาน 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้เทคนิค
กระบวนการวจิยัท่ีหลากหลายบน
ฐานขอ้มูลเฉพาะทาง ทฤษฎี หลกัการ 
และแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน มีความรู้ท่ีเป็น
ปัจจุบนัในสาขาวชิาทั้งศึกษา 

1) ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และการปฏิบติัของนกัศึกษา 
2) การทดสอบยอ่ย การสอบกลางภาค
และปลายภาค ผลส าเร็จของการ
ปฏิบติังานเป็นทีม 
3) การน าเสนอผลงาน การน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ช ้
4) การสอบประมวลความรู้ และการ
สอบวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

3. อธิบายองคค์วามรู้เชิงวเิคราะห์ ดา้นหลกัการ
ทฤษฎีดา้นการวิจยัเพ่ือประยกุตใ์ชสู่้การปฏิบติั
ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมบนพ้ืนฐาน
สงัคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร(PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 
จากเอกสารและการลงพ้ืนท่ีจริง หรืออ่ืน 
ๆ ในละแวกใกลเ้คียง 
3) เชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์จริง
ในพ้ืนท่ีอนัเป็นท่ียอมรับจากศาสตร์ต่าง 
ๆ มาเป็นวทิยากรพิเศษ เพื่อบูรณาการหา
ขอ้สรุปท่ีสามารถน าไปพฒันาไดจ้ริง 
4) ใชก้รณีศึกษาจากตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริง
ในสงัคมเพื่อความเขา้ใจสภาวะท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางทั้ง
ในระดบัชาติ รวมถึงผลกระทบตอ่
สาขาวชิาท่ีศึกษาคน้ควา้ 
5)  ฝึกอบรมการน าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมทางวชิาการ และการเขียน
บทความตีพิมพ ์
ในระดบัชาติ 

4. วางแผนและด าเนินการวจิยัเพื่อประยกุตใ์ชใ้น
การพฒันามนุษยแ์ละสงัคม บนพ้ืนฐานสงัคม
พหุวฒันธรรมในภาคใต ้

1) ใหศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีดว้ยตนเอง โดย
การสืบคน้จากผลงานทางวชิาการท่ี
เก่ียวขอ้ง  
หรือลงพ้ืนท่ีจริง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นสนาม
วจิยั โดยเนน้ปัญหาวจิยัท่ีมาจากชุมชน 
จนน าไปสู่การพฒันากรอบแนวคิดใน
การวเิคราะห์ประเดน็และปัญหา 
ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหาดว้ย
วธีิการใหม่ 
2) ฝึกปฏิบติัใหว้เิคราะห์ วพิากษจ์าก
เหตุการณ์จริง เพื่อพฒันาความรู้ ความ
เขา้ใจใหม่ สามารถบูรณาการแนวคิด
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาในสงัคมพหุ
วฒันธรรมดว้ยกระบวนการวจิยั 
3) ฝึกปฎิบติัใหส้ามารถออกแบบ และ
วางแผนโครงการวจิยัจากสถานการณ์จริง  
ท่ีเป็นปัญหาในชุมชน หรือสงัคม ดว้ย
เทคนิควธีิการท่ีหลากหลาย รวมถึงการ
สมัมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้ง

1) ประเมินจากผลการวจิยั การศึกษา
คน้ควา้อยา่งเป็นระบบ 
2) ประเมินจากการน าเสนอรายงาน 
ผลงานการวจิยั  แบบทดสอบ การ
อภิปรายกลุ่ม  
และการศึกษาปัญหา 

5.  ประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการดา้นพฒันามนุษยแ์ละสงัคม เพื่อคิด
วเิคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร(PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 
นกัวชิาการและปราชญช์าวบา้น เพื่อ
สามารถน าไปสู่การขบัเคล่ือนสงัคมได ้

6. แสดงความรับผดิชอบต่อตนเอง และมีจิต
อาสาในการท างานดา้นพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีช่วยเสริมสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี ใหแ้สดงความคิดเห็นทาง
วชิาการอยา่งอิสระ โดยการเรียนรู้และ
ปฏิบติังานเป็นทีมจากกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนจริง ระหวา่งผูเ้รียน 
ผูส้อน ชุมชน และสงัคม 
2) ฝึกการแสดงออกถึงภาวะความเป็น
ผูน้ าท่ีดี การมีมนุษยสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นการ
ท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม พร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น และไม่เอาเปรียบสงัคม 
รู้จกัวางแผนเพ่ือแกปั้ญหาจาก
สถานการณ์จริง เพื่อสร้างนกัพฒันา
มนุษยแ์ละสงัคมท่ีดี 
3) เนน้การประสานงาน โดยจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีแสดงความ
รับผิดชอบต่อองคก์ร ชุมชน และสงัคม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนกัศึกษาระหวา่ง
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และ
พฒันาตนเอง 
2) สงัเกตการณ์แสดงบทบาทภาวะผูน้ า
และผูต้ามท่ีดี ความสามารถในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ความรับผิดชอบใน
การเรียนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3) ประเมินการน าเสนอผลงาน และการ
ท างานวจิยั  
 
 
 

7. ร่วมท างานเป็นทีม และมีภาวะผูน้ าในการ
ปฏิบติังานดา้นพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 

8. วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาความรู้ 

1) ฝึกปฏิบติัในการสืบคน้ขอ้มูล การใช้
เทคโนโลยใีนการวเิคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
2) ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่
น าเสนอผลงานท่ีทนัสมยัอยา่งเหมาะสม 
3) ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ส่ือสาร 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทางภาษา
จากพ้ืนท่ีจริง หรืออ่ืน ๆ โดยจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรในชุมชนต่าง ๆ   

1) การประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ 
2) สงัเกตความสามารถในการอธิบาย 
การอภิปราย และการน าเสนอผลงาน 
3) ประเมินผลงานจากการเขียนรายงาน 

9. น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติ
เก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม ดว้ยภาษา
เชิงวชิาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

 



  1 

 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะศิลปศำสตร์ 

สำขำวชิำสงัคม วฒันธรรม และกำรพฒันำมนุษย ์
ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 
895-501 ทฤษฎีทำงสงัคมศำสตร์กบักำรพฒันำ   

Social Science Theories and Social Development 
3((3)-0-6) 

             แนวคิดทำงสงัคมศำสตร์สมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่ในฐำนะวธีิคิด วธีิอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคม กำรประยกุต์
ทฤษฎีส ำหรับกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 
             Modern and Postmodern Concepts in Social Science as Analytical Methods; Explanations for Social phenomena; 
Theoretical Applications in Human and Social Development 
895–502 มิติทำงวฒันธรรมกบัวำทกรรมกำรพฒันำ 

Cultural Dimensions and Development Discourse 
3(2-2-5) 

ควำมคิด ควำมเช่ือ อุดมกำรณ์  และควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม ชำติพนัธ์ุ เพศวถีิ และวำทกรรมท่ีมีต่อกำรพฒันำ 
เนน้ประเด็นควำมสัมพนัธ์ทำงวฒันธรรมในสังคมพหุวฒันธรรมภำคใตข้องประเทศไทย และกำรลงพ้ืนท่ีสนำมเพ่ือใชเ้ป็น
กรณีศึกษำ 

Thoughts, beliefs, and ideology; cultural, ethnic, and gender diversity; the effects of discourse on development, with 
an emphasis on issues of cultural relationships in cultural plurality society in the southern part of Thailand and fieldwork as a 
case study 
895-503 วธีิวทิยำกำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์  

Research Methodology in Social Sciences 
3((3)-0-6) 

กระบวนทศัน์กำรวิจยั ปรัชญำกำรวิจยั กระบวนกำรวิจยัเชิงปริมำณและคุณภำพ กำรเขียนโครงร่ำงงำนวิจยั คุณธรรม
จริยธรรมในกำรวจิยั  

Research paradigms; research philosophy; quantitative and qualitative research methodology; research proposal 
writing; research ethics 
895–511 กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยแ์ละกำรจดักำรองคก์รเพื่อพฒันำสงัคม 

Organizational Management for Human and Social Development 
3(2-2-5) 

ทฤษฎี หลกักำร และกระบวนกำรจดักำรองคก์ร กำรจดักำรองคก์รและกำรเปล่ียนแปลงในบริบทสงัคมและชุมชน จิต
อำสำ ควำมรับผิดชอบขององคก์รต่อสงัคม ควำมสมดุลระหวำ่งชีวติกบักำรท ำงำน เพ่ือพฒันำองคก์ำร ชุมชน และสังคม โดย
เนน้กำรลงพ้ืนท่ีสนำมเพ่ือใชเ้ป็นกรณีศึกษำ 

Theories, principles and organizational management procedures ; organizational development and change in social 
and community contexts; volunteering; social responsibility of organizations; work- life balance for organizational, 
community, and social development; focus on fieldwork as a case study 

895–512 ภำวะผูน้ ำกบักำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม  
Leadership and Social Development 

3(2-2-5) 
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          แนวคิด ทฤษฏี และรูปแบบของภำวะผูน้ ำกระบวนกำรสร้ำงภำวะผูน้ ำ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำลส ำหรับผูน้ ำ กำร
จัดกำรควำมขดัแยง้ ผูน้ ำชุมชนกับกำรมีส่วนร่วมเพ่ือกำรพฒันำมนุษยแ์ละสังคม โดยเน้นกำรลงพ้ืนท่ีสนำมเพ่ือใช้เป็น
กรณีศึกษำ 
         Theoretical concepts and styles of leadership; leadership-building process; morality; ethics; good governance of leaders; 
conflict management; community leaders’ participation in human and social development; focus on fieldwork as a case study 
895–513 หลกัและทฤษฎีกำรจดักำรเพื่อกำรพฒันำ  

Principles and Theories of Management for Development 
3((3)-0-6) 

         หลกัและทฤษฎีกำรจดักำร กระบวนกำรและกำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ กำรจดักำรควำมรู้ องคก์รแห่งกำรเรียนรู้และกำร
พฒันำองคก์ำร ควำมสมดุลระหวำ่งชีวติกบักำรท ำงำน กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงและกำรวจิยัองคค์วำมรู้ดำ้นกำรจดักำรเพื่อ
กำรพฒันำ 
         Management principles and theories; strategic procedures and management; knowledge management; learning 
organization and organizational development; work-life balance; change management and research on management for 
development 
895-514 กำรพฒันำมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 

Human Development in the 21th Century 
3((3)-0-6) 

        แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบักำรพฒันำมนุษยใ์นอดีต ปัจจุบนั และอนำคต ประเดน็และแนวทำงกำรพฒันำมนุษยท่ี์น่ำสนใจ 
กำรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อกำรพฒันำในยคุ 4.0 กำรวพิำกยแ์ละหำแนวทำงกำรพฒันำมนุษยใ์นอนำคตท่ีครอบคลุมทั้งมิติ
ทำงดำ้นสรีระ และจิตใจ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบักำรเปล่ียนแปลงของส่ือ และสงัคมโลกำภิวตัน์ 
       Concepts and theory of human development in the past, present, and future; interesting, technology adaptation for 
development in 4.0 era  critique of and search for ways to holistically develop humans both physically and mentally for the 
future interaction with changing media technologies and a globalized society  
895–515 สุขภำวะกบักำรพฒันำมนุษยแ์บบองคร์วม  

Well-being and Holistic Human Development  
3((3)-0-6) 

        แนวคิด ทฤษฎีควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งสุขภำพกำย จิต สงัคม และจิตวญิญำณ วถีิชีวติกบักำรพฒันำตน กำรเรียนรู้ กำรสร้ำง
เสริม และจดักำรสุขภำพของประชำกรทุกช่วงวยั 
        Concepts and theories of the relationship between physical, mental, social, and spiritual health; ways of life and self-
development; learning about, strengthening, and managing the health of all age groups 
895–516 พหุวฒันธรรมชำยแดนใตแ้ละอำเซียน  

Cultural Plurality on the Southern Thai Border and ASEAN 
3(2-2-5) 

         กำรก่อตวัของสงัคมพหุวฒันธรรมชำยแดนใตข้องไทยและอำเซียน กำรเคล่ือนยำ้ยกลุ่มชำติพนัธ์ุในอำเซียนจำก
สถำนกำรณ์ทำงสงัคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง ปฏิสมัพนัธ์และกำรเปล่ียนแปลงวฒันธรรม สภำพสังคมพหุวฒันธรรมใน
ชำยแดนใตแ้ละอำเซียนในบริบทหลงัสมยัใหม่ โดยเนน้กำรลงพ้ืนท่ีสนำมเพ่ือใชเ้ป็นกรณีศึกษำ 
        Formation of multicultural society in the southern Thai border region and ASEAN; movement of ethnic groups in 
ASEAN due to the social, economic, and political situation; cultural change and interaction, multicultural society in the 
southern Thai border region and ASEAN in the postmodern context; focus on fieldwork as a case study 
895-517 สวสัดิกำรสงัคมกบัควำมมัน่คงของมนุษยแ์ละสงัคม  

Social Welfare and Human Security 
3((3)-0-6) 
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        แนวคิดและหลกักำรสวสัดิกำรสงัคม พฒันำกำรและควำมสมัพนัธ์ของระบบสวสัดิกำรสงัคมกบักำรพฒันำสงัคมและ
ควำมมัน่คงของมนุษย ์ควำมส ำคญัของระบบสวสัดิกำรสงัคมท่ีมีตอ่ควำมมัน่คงและกำรพฒันำมนุษย ์ รัฐสวสัดิกำร กำร
คุม้ครองทำงสงัคม สวสัดิกำรสงัคมกบักลุ่มผูมี้ควำมเปรำะบำงทำงสงัคม 
        Concepts, principles, and development of social welfare systems and their relationship with social development and 
human security; importance of social welfare systems to human security and human development; welfare state; social 
protection; social welfare and vulnerable groups 
895–518 กำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์ประยกุต ์

Research in Applied Social Sciences 
3((3)-0-6) 

          แนวคิดและขั้นตอนกำรวจิยั กำรวจิยัเชิงสหสมัพนัธ์และกำรถดถอยพหุคูณ กำรวจิยัเชิงปฏิบติักำร กำรวจิยัเชิงปฏิบติักำร
อยำ่งมีส่วนร่วม และกำรวจิยัเชิงประเมิน 
         Research concepts and methodology; correlation and multiple regression research; action research; participatory 
action research; evaluation research 
895-519 เทคนิคกำรวจิยัเชิงปริมำณ  

Quantitative Research Technique 
3(2-2-5) 

         ปฏิบติักำรพฒันำเคร่ืองมือ เก็บรวบรวมขอ้มูล จดัระบบขอ้มูล วเิครำะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทำงสถิติ และเขียน
ผลกำรวจิยัเชิงปริมำณ 
         Conducting instrument development; data collection; data system management; use of statistical analysis software 
programs, and writing quantitative research results  
895–520 เทคนิคกำรวจิยัเชิงคุณภำพ  

Qualitative Research Technique  
3(2-2-5) 

        ปฏิบติักำรพฒันำเคร่ืองมือ เก็บรวบรวมขอ้มูล กำรจดัระบบขอ้มูล วเิครำะห์ขอ้มูล และเขียนผลกำรวจิยัเชิงคุณภำพ 
        Conducting instrument development; data collection; data system management; data analysis and writing qualitative 
research results  
895-521 สมัมนำกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 1  

Seminar in Human and Social Development I 
1(0-2-1) 

        ปฏิบติักำรส ำรวจ ศึกษำ และน ำเสนอแนวคิดและหลกักำรเก่ียวกบัโครงร่ำงกำรวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวจิยัของนกัศึกษำ 
พร้อมทั้งรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้วพิำกษว์จิำรณ์ต่ำง ๆ 
        Conducting survey, study, and presentation of concepts and principles of the research proposal related to students’ 
research; research critiques and discussion 
895-522 สมัมนำกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 2  

Seminar in Human and Social Development II 
1(0-2-1) 

        ปฏิบติักำรส ำรวจ ศึกษำ และน ำเสนอแนวคิดและหลกักำรเก่ียวกบัรำยงำนกำรวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวจิยัของนกัศึกษำ 
พร้อมทั้งรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้วพิำกษว์จิำรณ์ต่ำง ๆ 
        Conducting survey, study, and presentation of concepts and principles of the research report related to student’s 
research; research critiques and discussion 
895-523 สมัมนำกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 3  

Seminar in Human and Social Development III 
1(0-2-1) 

        ปฏิบติักำรส ำรวจ ศึกษำ และน ำเสนอแนวคิดและหลกักำรเก่ียวกบันิพนธ์ตน้ฉบบั พร้อมทั้งรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้
วพิำกษว์จิำรณ์ต่ำง ๆ 



  4 

        Conducting survey, study, and presentation of concepts and principles of manuscripts related to student’s research; 
research critiques and discussion 
 
895-524 ชุดวชิำ กำรวจิยัผสำนวธีิเพื่อพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 

Mixed Methods Research for Human and Social Development 
6(5-2-11) 

        ปรัชญำ กระบวนทศัน์ และแนวคิดของกำรวจิยัแบบผสม ปฏิบติักำรออกแบบกำรวจิยัแบบผสม เก็บรวบรวมขอ้มูล 
วเิครำะห์ขอ้มูล และเขียนผลกำรวจิยัแบบผสม 
        Philosophy, paradigm, and concepts of mixed method research; conducting mixed method research design,  data 
collection, data analysis and writing mixed method research results 
895-525 ชุดวชิำ กำรพฒันำมนุษยใ์นสงัคมพหุวฒันธรรมชำยแดนใตแ้ละอำเซียน 

Human Development in Cultural Plurality in Southern Thai Border and ASEAN  
6(5-2-11) 

        แนวคิดดำ้นพหุวฒันธรรม กำรพฒันำมนุษยใ์นสงัคมท่ีแตกต่ำงหลำกหลำยวฒันธรรม ทกัษะท่ีจ ำเป็น กำรจดักำรควำมรู้
วฒันธรรม เพ่ือกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำสู๋ชำยแดนใตแ้ละประชำคมอำเซียน โดยเนน้กำรลงพ้ืนท่ีสนำมเพ่ือใชเ้ป็น
กรณีศึกษำ 
        Concept of cultural plurality; human development in society with cultural diversity; cultural knowledge management 
skills for developing the Southern Thai Border and the ASEAN community; focus on fieldwork as a case study 
895-526 ชุดวชิำ ภำวะผูน้ ำกบัควำมมัน่คงของมนุษยแ์ละสงัคม 

Leadership with Social and Human Security  
6(5-2-11) 

        ภำวะผูน้ ำกบักำรจดักำรองคก์รเพ่ือกำรเปล่ียนแปลง กำรคุม้ครองทำงสงัคม สวสัดิกำรสงัคมเพ่ือควำมมัน่คงของมนุษย์
และสงัคมในพหุวฒันธรรมภำคใต ้โดยเนน้กำรลงพ้ืนท่ีสนำมเพ่ือใชเ้ป็นกรณีศึกษำ 
        Leadership and organization management for change; social protection; social welfare for human security amid 
cultural plurality of the Southern Thai Border; focus on fieldwork as a case study 
895–531 วทิยำนิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) 

Thesis (Plan A1) 
36(0-108-
0) 

        กระบวนกำรวจิยั วธีิวเิครำะห์ เพ่ือแกปั้ญหำหรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ ควำมลึกซ้ึง ควำมสำมำรถประยกุตใ์ชใ้นกำรพฒันำ
วชิำกำร วชิำชีพและมีจริยธรรมในกำรวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม โดยเนน้ปฏิบติักำรจำกปัญหำวจิยัท่ีมำ
จำกพ้ืนท่ีวจิยั 
        Research process; analysis methods for problem solving, or explanation of phenomena; profundity and application to 
academic and professional development with research ethics in human and social development; focus on the research 
problems from research areas 
895–532 วทิยำนิพนธ์(แผน ก แบบ ก 2) 

Thesis (Plan A2) 
18(0-54-0) 

        กระบวนกำรวจิยั วธีิวเิครำะห์ เพ่ือแกปั้ญหำหรืออธิบำยปรำกฏกำรณ์ ควำมลึกซ้ึง ควำมสำมำรถประยกุตใ์ชใ้นกำรพฒันำ
วชิำกำร วชิำชีพและมีจริยธรรมในกำรวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม โดยเนน้ปฏิบติักำรจำกปัญหำวจิยัท่ีมำ
จำกพ้ืนท่ีวจิยั 
        Research process; analysis methods for problem solving, or explanation of phenomena; profundity and application to 
academic and professional development with research ethics in human and social development; focus on the research 
problems from research areas 
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895–533 สำรนิพนธ์ (แผน ข) 

Minor Thesis (Plan B) 
6(0-18-0) 

        ควำมรู้ควำมเขำ้ใจกระบวนกำรวจิยั ควำมสำมำรถด ำเนินวจิยั และมีจริยธรรมกำรวจิยั โดยเนน้ปฏิบติักำรจำกปัญหำวจิยั
ท่ีมำจำกพ้ืนท่ีวจิยั 
        Knowledge and understanding in a research process; ability to conduct research and adhere to research ethics; focus on 
the research problems from research areas 

 
 3(3-0-6) 
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