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ปรัชญาของหลกัสูตร 

มุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตให้มีคุณธรรม ความรู้ความเขา้ใจมนุษยแ์ละสังคมแบบองคร์วม ความเช่ียวชาญในการสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ ภายใตบ้ริบทสังคมพหุวฒันธรรมภาคใตด้ว้ยกระบวนการวิจยั สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันา
ตนเอง ชุมชน และสงัคมทั้งระดบัชาติและระดบัสากล 

 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 เป็นแบบอยา่งในการมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพและจริยธรรมในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละ
สงัคม และส่งเสริมผูอ่ื้นใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานสงัคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 2 อธิบายองคค์วามรู้เชิงวเิคราะห์และสงัเคราะห์ ดา้นแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสงัคมแบบองคร์วม 
เพ่ือสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมทางสงัคม บนพ้ืนฐานสงัคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 3 อธิบายองคค์วามรู้เชิงวเิคราะห์และสงัเคราะห์ ดา้นหลกัการทฤษฎีดา้นการวจิยั เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรคค์วามรู้
ใหม่หรือนวตักรรมทางสงัคม ส าหรับการแกปั้ญหาองคก์ร ชุมชน และสงัคมบนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 4 วางแผนและออกแบบการวจิยัเพ่ือสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ ท่ีน าไปสู่การพฒันามนุษยแ์ละสงัคมบนพ้ืนฐานสงัคมพหุ
วฒันธรรมในภาคใต ้
PLO 5 บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีอยา่งรอบดา้น เพ่ือคิดวเิคราะห์ปรากฎการณ์ และแกปั้ญหาสถานการณ์ใหม่ ๆ ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์
PLO 6 แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม มีจิตอาสา เสริมสร้างชุมชนสมัพนัธ์ และปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ี
ซบัซอ้นในการท างานดา้นพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
PLO 7 ร่วมท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ าทางวชิาการหรือทางวชิาชีพตามโอกาสและสถานการณ์ และช้ีน าสงัคมอยา่ง
สร้างสรรค ์
PLO 8 วเิคราะห์และจ าแนกขอ้มูลทางสถิติขั้นสูงไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาประเด็นปัญหาท่ีส าคญัและซบัซอ้น 
PLO 9 น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและระดบัสากลเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม ดว้ยภาษาเชิงวชิาการ
และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
 
 

 

 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาพฒันามนุษย์และสังคม 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกติ 

หมวดวชิาบังคบั 6 หน่วยกติ 

895-601 การพฒันามนุษยแ์ละสงัคมแบบองคร์วม 
(Holistic Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-602 ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
(Social Science Theories for Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-603 วธีิวทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ขั้นสูง 
(Advanced Social Science Research Methodology)  

2((2)-0-4) 
 

หมวดรายวชิาเลือก ผู้เรียน แบบ 2.1  6 หน่วยกติ 

895-611 การเรียนรู้กบัการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
(Learning and Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-612 นวตักรรมภาวะผูน้ า และการพฒันาทุนมนุษย ์
(Leadership Innovation and Human Capital Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-613 การประเมินผลโครงการเพื่อพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
(Evaluation of Human and Social Development Projects)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2((2)-0-4) 
 

895-614 ยทุธศาสตร์และการวางแผนการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
(Strategies and Planning of Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-615 
 

การพฒันาสงัคมชายแดนใต ้ 
(Southern Border Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-616 การวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
(Action Research for Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-617 ปฏิบติัการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ขั้นสูง 
(Practicum in Advanced Social Science Research) 

2(1-2-3) 
 

895-618 การจดัการวฒันธรรมในพหุสงัคม 
(Cultural Management for Pluralistic Society) 

2((2)-0-4) 
 

895-619 การเรียนรู้เชิงบูรณาการ* 
(Integrated Learning) 

2((2)-0-4) 
 

895-620 ปฏิบติัการวจิยัทางพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 1* 
(Research Practicum for Human and Social Development I) 

2(1-2-3) 

895-621 ปฏิบติัการวจิยัทางพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 2* 
(Research Practicum for Human and Social Development II) 

2(1-2-3) 

895-622 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 1* 
(Seminar in Human and Social Development I) 

1(0-2-1) 



895-623 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 2* 
(Seminar in Human and Social Development II) 

1(0-2-1) 

895-624 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 3* 
(Seminar in Human and Social Development III) 

1(0-2-1) 

895-625 ชุดวชิา การวจิยัพหุวฒันธรรมชายแดนใต ้
(Cultural Plurality Research in the Southern Thai Border) 

6(5-2-11) 

895-626 ชุดวชิา การวจิยัเชิงประเมินเพื่อการพฒันา 
(Assessment Research for Development) 

6(5-2-11) 

895-627 ชุดวชิา ภาวะผูน้ ากบัการพฒันาชายแดนใต ้
(Leadership for Southern Thai Border Development) 

6(5-2-11) 

หมายเหตุ * นกัศึกษาควรลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิต ทั้งน้ี ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และตอ้งผา่นการประเมินจากผูส้อน 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/สารนพินธ์  

895-631 วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 
(Dissertation) (Plan 1.1) 

48(0-144-0) 

895-632 วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 
(Dissertation) (Plan 2.1) 

36(0-108-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน 1.1 48 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-601 การพฒันามนุษยแ์ละสงัคมแบบองคร์วม 
(Holistic Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-602 ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
(Social Science Theories for Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-603 วธีิวทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ขั้นสูง 
(Advanced Social Science Research Methodology)  

2((2)-0-4) 
 

895-619 การเรียนรู้เชิงบูรณาการ* 
(Integrated Learning) 

2((2)-0-4) 
 

895-631 วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 
(Dissertation) (Plan 1.1) 

48(0-144-0) 

ภาคการศึกษาที ่2 
895-631 วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 

(Dissertation) (Plan 1.1) 
48(0-144-0) 

895-620 ปฏิบติัการวจิยัทางพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 1* 
(Research Practicum for Human and Social Development I) 

2(1-2-3) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-631 วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 
(Dissertation) (Plan 1.1) 

48(0-144-0) 

895-621 ปฏิบติัการวจิยัทางพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 2* 
(Research Practicum for Human and Social Development II) 

2(1-2-3) 

ภาคการศึกษาที ่2 
895-631 วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 

(Dissertation) (Plan 1.1) 
48(0-144-0) 

895-622 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 1* 
(Seminar in Human and Social Development I) 

1(0-2-1) 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-631 วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 
(Dissertation) (Plan 1.1) 

48(0-144-0) 

895-623 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 2* 
(Seminar in Human and Social Development I) 

1(0-2-1) 



ภาคการศึกษาที ่2 
895-631 วทิยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 

(Dissertation) (Plan 1.1) 
48(0-144-0) 

895-624 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 3* 
(Seminar in Human and Social Development III) 

1(0-2-1) 

 

หมายเหตุ  *   กรณีนกัศึกษาไทยอาจใหล้งทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิตในรายวชิาท่ีหลกัสูตรเปิดสอน  
ทั้งน้ี ใหข้ึ้นอยูก่บัดุลพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร และอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ โดยไม่นบัหน่วย
และตอ้งผา่นการประเมินจากผูส้อน 

**  กรณีนกัศึกษาต่างชาติใหล้งทะเบียนเรียนในรายวชิาท่ีบณัฑิตวทิยาลยัเปิดสอนแทนรายวชิา 895-603 วธีิ
วทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ขั้นสูง 

 

แผน 2.1 48 หน่วยกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-601 การพฒันามนุษยแ์ละสงัคมแบบองคร์วม 
(Holistic Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-602 ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
(Social Science Theories for Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

895-603 วธีิวทิยาการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ขั้นสูง 
(Advanced Social Science Research Methodology)  

2((2)-0-4) 
 

895-619 การเรียนรู้เชิงบูรณาการ* 
(Integrated Learning) 

2((2)-0-4) 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
895-620 ปฏิบติัการวจิยัทางพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 1* 

(Research Practicum for Human and Social Development I) 
2(1-2-3) 

895-632 วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 
(Dissertation) (Plan 2.1) 

48(0-144-0) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-621 ปฏิบติัการวจิยัทางพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 2* 
(Research Practicum for Human and Social Development II) 

2(1-2-3) 

895-632 วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 
(Dissertation) (Plan 2.1) 

48(0-144-0) 

ภาคการศึกษาที ่2 
895-622 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 1* 

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



895-632 วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 
(Dissertation) (Plan 2.1) 

48(0-144-0) 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 

895-623 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 2* 
(Seminar in Human and Social Development I) 

1(0-2-1) 

895-632 วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 
(Dissertation) (Plan 2.1) 

48(0-144-0) 

ภาคการศึกษาที ่2 
895-624 สมัมนาการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 3* 

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

895-632 วทิยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 
(Dissertation) (Plan 2.1) 

48(0-144-0) 

 
 * ไม่นบัหน่วยกิต และตอ้งผา่นการประเมินจากผูส้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร(PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO 1 เป็นแบบอยา่งในการมีจรรยาบรรณทาง
วชิาชีพและจริยธรรมในการสร้างองคค์วามรู้
ใหม่เพ่ือการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม และ
ส่งเสริมผูอ่ื้นใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกั
คุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานสงัคมพหุ
วฒันธรรมในภาคใต ้

1) การสอดแทรกถึงเน้ือหาเก่ียวกบั
คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และ
ซ่ือสตัยสุ์จริต โดยค านึงถึงความถูกตอ้ง
และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะท า
การวจิยั 

2) ใชก้รณีศึกษาท่ีมีประเด็นปัญหาทาง
สงัคมดา้นจรรยาบรรณมาวพิากษ ์ เพื่อให้
มีดุลยพินิจในการจดัการปัญหาอยา่งมี
คุณธรรมจริยธรรม 

3) สร้างเสริมภาวะผูน้ าและผูต้ามโดยยดึ
หลกัคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งตระหนกั
ถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มท่ีอาจเกิด
ข้ึนกบัพ้ืนท่ีวจิยั 

สงัเกต สอบถาม หรือดูบนัทึกประวติั  
เช่น   
การไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ  การขออนุญาต
คนชุมชน จดัท าจริยธรรมในตวัมนุษย์
ก่อนปฏิบติัการภาคสนาม  หรือ
ช่วยเหลือสงัคม  มีการอา้งอิงเม่ือ
คดัลอกความรู้ผูอ่ื้น การสอนหรือช้ีแนะ
ใหเ้คารพสิทธ์ิของคนอ่ืนๆ  การ
ประเมินระหวา่งเรียนจะประเมินตนเอง
โดยกลุ่มเพ่ือน อาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์
ปรึกษา  

PLO 2 อธิบายองคค์วามรู้เชิงวเิคราะห์และ
สงัเคราะห์ ดา้นแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการ
พฒันามนุษยแ์ละสงัคมแบบองคร์วม เพื่อ
สร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมทาง
สงัคม บนพ้ืนฐานสงัคมพหุวฒันธรรมใน
ภาคใต ้

1)ใชก้ารเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พฒันานวตักรรม และการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ดา้นการพฒันามนุษยแ์ละ
สงัคมจากพ้ืนท่ีปฏิบติัการจริงหรืออ่ืน ๆ 

2)จดัใหมี้การเรียนรู้เทคนิค
กระบวนการวจิยั ท่ีหลากหลายบน
ฐานขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี หลกัการ 
และแนวคิดท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในชุมชน มีความรู้ในสาขาวชิา
ท่ีทนัสมยั ทั้งศึกษาจากเอกสารและการ
ลงพ้ืนท่ีจริงในภาคสนาม หรืออ่ืน ๆ 

3)เชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรง
อนัเป็นท่ียอมรับจากศาสตร์ต่าง ๆ มาเป็น
วทิยากรพิเศษ เพื่อบูรณาการหาขอ้สรุปท่ี
สามารถน าไปพฒันาไดจ้ริง 

4)ใชก้รณีศึกษาจากพ้ืนท่ีปฏิบติัการจริง
หรืออ่ืน ๆ เพื่อความเขา้ใจสภาวะท่ี

ตรวจผลงานนกัศึกษา ไม่วา่รายงานใน
รายวชิา หรือวทิยานิพนธ์ สงัเกต ฟัง
และสอบปากเปล่า  
การน าเสนอโครงงาน หรือวทิยานิพนธ์
ท่ีแสดงใหเ้ห็นการน าไปปรับใชก้บัการ
พฒันา 
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เปล่ียนแปลงอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางทั้ง
ในระดบัชาติและระดบัสากล รวมถึง
ผลกระทบต่อสาขาวชิาท่ีศึกษาคน้ควา้ 

5)ฝึกอบรมการน าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมทางวชิาการ และการเขียน
บทความตีพิมพใ์นระดบัชาติและระดบั
สากล 

PLO 3 อธิบายองคค์วามรู้เชิงวเิคราะห์และ
สงัเคราะห์ ดา้นหลกัการทฤษฎีดา้นการวจิยั 
เพ่ือนาไปสู่การสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่หรือ
นวตักรรมทางสงัคม สาหรับการแกปั้ญหา
องคก์ร ชุมชน และสงัคมบนพ้ืนฐานพหุ
วฒันธรรมในภาคใต ้

1)ใชก้ารเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พฒันานวตักรรม และการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ดา้นการพฒันามนุษยแ์ละ
สงัคมจากพ้ืนท่ีปฏิบติัการจริงหรืออ่ืน ๆ 

2)จดัใหมี้การเรียนรู้เทคนิค
กระบวนการวจิยั ท่ีหลากหลายบน
ฐานขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี หลกัการ 
และแนวคิดท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในชุมชน มีความรู้ในสาขาวชิา
ท่ีทนัสมยั ทั้งศึกษาจากเอกสารและการ
ลงพ้ืนท่ีจริงในภาคสนาม หรืออ่ืน ๆ 

3)เชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรง
อนัเป็นท่ียอมรับจากศาสตร์ต่าง ๆ มาเป็น
วทิยากรพิเศษ เพื่อบูรณาการหาขอ้สรุปท่ี
สามารถน าไปพฒันาไดจ้ริง 

4)ใชก้รณีศึกษาจากพ้ืนท่ีปฏิบติัการจริง
หรืออ่ืน ๆ เพื่อความเขา้ใจสภาวะท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางทั้ง
ในระดบัชาติและระดบัสากล รวมถึง
ผลกระทบต่อสาขาวชิาท่ีศึกษาคน้ควา้ 

5)ฝึกอบรมการน าเสนอผลงานในท่ี
ประชุมทางวชิาการ และการเขียน
บทความตีพิมพใ์นระดบัชาติและระดบั
สากล 

สอบเขียนวดัความรู้ในรายวชิาเก่ียวกบั
การวจิยั   
สอบขอ้เขียนและสมัภาษณ์วดั
คุณสมบติั ตรวจสอบบทความท่ีจะ
น าเสนอทั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
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PLO 4 วางแผนและออกแบบการวจิยัเพื่อ
สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ ท่ีนาไปสู่การพฒันา
มนุษยแ์ละสงัคมบนพ้ืนฐานสงัคมพหุ
วฒันธรรมในภาคใต ้

1)ใหศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีดว้ยตนเอง โดย
การสืบคน้จากผลงานทางวชิาการท่ี
เก่ียวขอ้ง และองคค์วามรู้จากพ้ืนท่ีจริง 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีสามารถวเิคราะห์ประด็น
และปัญหา จนน าไปสู่การพฒันากรอบ
แนวคิด ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหา
ดว้ยวธีิการใหม่  

2)ฝึกปฏิบติัในพ้ืนท่ีจริง หรืออ่ืน ๆ ให้
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ วพิากษ ์เพื่อพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจใหม่ สามารถบูรณา
การแนวคิดน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาดว้ย
กระบวนการวจิยั  

3)ฝึกปฏิบติัใหส้ามารถออกแบบ และ
วางแผนโครงการวจิยัโดยการส ารวจน า
ร่องในพ้ืนท่ีจริง หรืออ่ืน ๆ ดว้ยเทคนิค
วธีิการท่ีหลากหลาย รวมถึงการสัมมนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งนกัวชิาการและปราชญ์
ชาวบา้น เพ่ือสามารถน าไปสู่การ
ขบัเคล่ือนสงัคมได ้

สอบขอ้เขียนในรายวชิา  สอบขอ้เขียน 
สอบปากเปล่า การวดัคุณสมบติัผูเ้รียน  
สงัเกตการณ์การน าเสนอในชั้นเรียน  

PLO 5 บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีอยา่งรอบ
ดา้น เพื่อคิดวเิคราะห์ปรากฎการณ์ และ
แกปั้ญหาสถานการณ์ใหม่ ๆ ไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์

1) ใหศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีดว้ยตนเอง โดย
การสืบคน้จากผลงานทางวชิาการท่ี
เก่ียวขอ้ง และองคค์วามรู้จากพ้ืนท่ีจริง 
หรืออ่ืน ๆ ท่ีสามารถวเิคราะห์ประด็น
และปัญหา จนน าไปสู่การพฒันากรอบ
แนวคิด ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหา
ดว้ยวธีิการใหม่  

2)ฝึกปฏิบติัในพ้ืนท่ีจริง หรืออ่ืน ๆ ให้
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ วพิากษ ์เพื่อพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจใหม่ สามารถบูรณา
การแนวคิดน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาดว้ย
กระบวนการวจิยั  

สอบขอ้เขียนในรายวชิา  สอบขอ้เขียน 
สอบปากเปล่า การวดัคุณสมบติั
นกัศึกษา  สงัเกตการณ์น าเสนอและ
ตรวจโครงงานวทิยานิพนธ์  ท่ีแสดงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อสงัคม 
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3)ฝึกปฏิบติัใหส้ามารถออกแบบ และ
วางแผนโครงการวจิยัโดยการส ารวจน า
ร่องในพ้ืนท่ีจริง หรืออ่ืน ๆ ดว้ยเทคนิค
วธีิการท่ีหลากหลาย รวมถึงการสัมมนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งนกัวชิาการและปราชญ์
ชาวบา้น เพ่ือสามารถน าไปสู่การ
ขบัเคล่ือนสงัคมได ้

PLO 6 แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สงัคม มีจิตอาสา เสริมสร้างชุมชนสมัพนัธ์ และ
ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นในการทา
งานดา้นพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีช่วยเสริมสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี  ใหแ้สดงความคิดเห็น
ทางวชิาการอยา่งอิสระ00 โดยการเรียนรู้ 
แบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และฝึก
ปฏิบติังานเป็นทีมทั้งในและนอกชั้นเรียน
ยงัพ้ืนท่ีปฏิบติัการจริง หรืออ่ืน ๆ 

2)ฝึกการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผูน้ า
ท่ีดี การมีมนุษยสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น การท า
กิจกรรมเพ่ือสงัคม รู้จกัวางแผนวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์
ท่ีซบัซอ้นอยา่งสร้างสรรค ์และ
ประสานงาน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนท่ีค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

สงัเกตวนิยัของนกัศึกษา ความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  สอบถามดูประวติั
เม่ือท างานเป็นกลุ่มหรือกบัองคก์ร
ต่างๆ  ประเมินจากพฤติกรรม ความมี
ระเบียบวนิยั ความรับผดิชอบ ความ
สนใจใฝ่รู้ การวางแผน การวเิคราะห์ 
การแกปั้ญหา และการพฒันาตนเอง 
ของนกัศึกษาระหวา่งกิจกรรมการเรียน
การสอน  

PLO 7 ร่วมทางานเป็นทีม มีภาวะผูน้าทาง
วชิาการหรือทางวชิาชีพตามโอกาสและ
สถานการณ์ และช้ีนาสงัคมอยา่งสร้างสรรค ์

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีช่วยเสริมสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี  ใหแ้สดงความคิดเห็น
ทางวชิาการอยา่งอิสระ โดยการเรียนรู้ 
แบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และฝึก
ปฏิบติังานเป็นทีมทั้งในและนอกชั้นเรียน
ยงัพ้ืนท่ีปฏิบติัการจริง หรืออ่ืน ๆ 

2)ฝึกการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผูน้ า
ท่ีดี การมีมนุษยสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น การท า
กิจกรรมเพ่ือสงัคม รู้จกัวางแผนวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์
ท่ีซบัซอ้นอยา่งสร้างสรรค ์และ

สงัเกตการท างานเป็น
กลุ่ม  ความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
เพื่อสร้างสรรคง์านวชิาการตรวจขอ้มูล
เก่ียวกบัการท างานของผูเ้รียนใน
สถานการณ์กลุ่ม และตดัสิน
ความกา้วหนา้ของพวกเขา ในการใช้
ความรู้มาช่วยเหลือสงัคม 
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ประสานงาน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชนท่ีค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

PLO 8 วเิคราะห์และจาแนกขอ้มูลทางสถิติขั้น
สูงไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาประเด็น
ปัญหาท่ีสาคญัและซบัซอ้น 

1) ฝึกปฏิบติัในการสืบคน้ คดักรองขอ้มูล 
การใชเ้ทคโนโลยใีนการวเิคราะห์ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยใชข้อ้มลูจริงจาก
พ้ืนท่ีวจิยั หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ 

2) ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อส่ือสาร 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการ
จดักิจกรรมร่วมกบัองคก์รหรือชุมชน 

ตรวจรายงาน สอบขอ้เขียนในรายวชิา
เก่ียวกบัการวจิยั  ตรวจผลงานการท า
วทิยานิพนธ์ท่ีใชว้ธีิวจิยัเชิงปริมาณ  
สอบขอ้เขียนสอบปากเปล่าวดั
คุณสมบติันกัศึกษา   

PLO 9 นาเสนอและเผยแพร่ผลงานใน
ระดบัชาติและระดบัสากลเก่ียวกบัการพฒันา
มนุษยแ์ละสงัคม ดว้ยภาษาเชิงวชิาการและ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

1) ฝึกปฏิบติัในการสืบคน้ คดักรองขอ้มูล 
การใชเ้ทคโนโลยใีนการวเิคราะห์ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยใชข้อ้มลูจริงจาก
พ้ืนท่ีวจิยั หรือขอ้มูลอ่ืน ๆ 

2) ฝึกปฏิบติัการเขียนงานวชิาการ การใช้
เทคโนโลยเีพื่อน าเสนอผลงานท่ีทนัสมยั
อยา่งเหมาะสม 

3) ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อส่ือสาร 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการ
จดักิจกรรมร่วมกบัองคก์รหรือชุมชน 

 

สงัเกตจากการน าเสนอ  การสืบคน้
ขอ้มูล   
คดักรองขอ้มูล  สอบถามและตรวจ
บทความก่อนน าเสนอเวทีท่ีประชุมและ
ตีพิมพว์ารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 



   

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะศิลปศำสตร์ 

สำขำวชิำสงัคม วฒัธรรม และกำรพฒันำมนุษย ์
ปรัชญำดุษฎีบณัฑิต  สำขำวชิำพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

 
895-601 กำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคมแบบองคร์วม 

(Holistic Human and Social Development) 
2((2)-0-4) 

 
กำรวเิครำะห์ในลกัษณะสหวทิยำกำรเพ่ือท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัมนุษยแ์บบองคร์วม  พฒันำกำรของมนุษยด์ำ้นชีววทิยำท่ี

สมัพนัธ์กบักำรเรียนรู้และพฤติกรรมทำงสงัคม กำรเปล่ียนแปลงสงัคมและวฒันธรรม เทคโนโลยแีละกำรส่ือสำรท่ีส่งผลต่อกำร
พฒันำดำ้นร่ำงกำย ปัญญำ จิตใจ อำรมณ์ สงัคม และจิตวญิญำณ 

Interdisciplinary analysis for holistic understanding of humans; biological development of humans related to learning and 
social behavior, social and cultural change; the effect of technology and communication on physical, intellectual, mental, 
social, emotional, and spiritual development 

895-602 ทฤษฎีทำงสงัคมศำสตร์เพื่อกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 
(Social Science Theories for Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

ปรัชญำแนวคิดทฤษฎีทำงสงัคมศำสตร์  วพิำกษป์รำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในโลกสมยัใหม่ กำรร้ือสร้ำง กำรผลิตองคค์วำมรู้ใหม่ 
และกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื โดยเนน้แนวคิดทฤษฎีในฐำนะเคร่ืองมือแสวงหำควำมรู้ในกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม ท่ีสอดรับกบั
บริบทพหุวฒันธรรมภำคใต ้

Synthesizing concepts of social science theories;  discuss and criticize modern world phenomena; deconstructivism;  
production of new knowledge; and sustainable development; focusing on theoretical concepts as instruments to seek 
knowledge for human and social development in the multicultural context of southern Thailand 

895-603 วธีิวทิยำกำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์ขั้นสูง 
(Advanced Social Science Research Methodology)  

2((2)-0-4) 
 

ปรัชญำและกระบวนทศัน์กำรวจิยั กำรออกแบบกำรวจิยัขั้นสูง กำรวเิครำะห์ขอ้มูลเชิงปริมำณขั้นสูง และเชิงคุณภำพ  
กำรเขียนรำยงำนกำรวจิยั จริยธรรมกำรวจิยั กำรประยกุตใ์ช ้และกำรวพิำกษง์ำนวจิยั 

Philosophy and research paradigms; advanced research designs; advanced qualitative and quantitative data analysis; 
research report writing; research ethics; research applications and research critiques 

895-611 กำรเรียนรู้กบักำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 
(Learning and Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

วถีิสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือพฒันำมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 จิตวทิยำกำรเรียนรู้ สงัคมแห่งกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสรรคก์ระบวนกำร
เรียนรู้ ทกัษะกำรเรียนรู้และนวตักรรม กำรคิดอยำ่งมีวจิำรณญำณ กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรส่ือสำร และกำรจดักำร
ควำมรู้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำมนุษย ์

Approaches to construction of learning for human development in the 21st century; learning psychology; learning society; 
construction of the learning process; learning and innovation skills; critical thinking; use of information and communication 
technology and knowledge management as a tool for human development 

 
 
 



   

895-612 นวตักรรมภำวะผูน้ ำ และกำรพฒันำทุนมนุษย ์
(Leadership Innovation and Human Capital Development) 

2((2)-0-4) 
 

แนวคิดทฤษฎี ภำวะผูน้ ำและกระบวนกำรสร้ำงภำวะผูน้ ำ นวตักรรมภำวะผูน้ ำ คุณธรรมจริยธรรม ธรรมำภิบำลส ำหรับผูน้ ำ  
กำรจดักำรควำมขดัแยง้ ผูน้ ำกบักำรพฒันำนวตักรรม ภำวะผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลง ผูน้ ำชุมชนกบักำรมีส่วนร่วมเพ่ือกำรพฒันำ 
ทุนมนุษย ์

Leadership theories and leadership-building process; leadership innovation; morality; ethics; good governance of leaders; 
conflict management; leaders and innovation development; transformational leadership; community leaders’ participation in 
human capital development 

895-613 กำรประเมินผลโครงกำรเพื่อพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 
(Evaluation of Human and Social Development Projects)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2((2)-0-4) 
 

แนวคิด หลกักำร และรูปแบบของกำรประเมินโครงกำรกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม  กำรพฒันำเคร่ืองมือ และกำรเก็บขอ้มูล 
กำรวเิครำะห์ขอ้มูล กำรรำยงำนผล และกำรประยกุตใ์ช ้

Concepts, principles and models of evaluation of human and social development projects; instrument development and 
data collection; data analysis; reporting results and applications 

895-614 ยทุธศำสตร์และกำรวำงแผนกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 
(Strategies and Planning of Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

ควำมหมำยและควำมส ำคญัของยทุธศำสตร์ และกำรวำงแผน กำรพฒันำโครงกำร กำรก ำหนดเป้ำหมำยของโครงกำรพฒันำ  
กำรก ำหนดแผนงำน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรติดตำมและประเมินผล 

Meaning and importance of strategies and planning; project development; specifying the purpose of development project, 
project scheduling, implementation, monitoring and evaluation 

895-615 
 

กำรพฒันำสงัคมชำยแดนใต ้ 
(Southern Border Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

แนวคิดวำ่ดว้ยชำยแดนศึกษำ กำรขำ้มชำติในโลกสมยัใหม่ วพิำกษน์โยบำยและยทุธศำสตร์  กำรวำงแผนเพื่อพฒันำทำง
ชำยแดนใต ้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐำนะพ้ืนท่ีพิเศษทำงวฒันธรรมและสงัคมแตกต่ำงจำกพ้ืนท่ีส่วนอ่ืน ๆ ของ
ประเทศ และเช่ือมโยงกบัประชำคมอำเซียน โดยเฉพำะกลุ่มประเทศมลำย ู

Concept of border studies; transnational circulations in the modern world; critique of policies and strategies; development 
planning for the southern border region, in accordance with the sufficiency economy philosophy, as a special cultural and 
social area different from other parts of the country and linked to the ASEAN community, especially the Malay countries 

895-616 กำรวจิยัเชิงปฏิบติักำรเพื่อพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 
(Action Research for Human and Social Development) 

2((2)-0-4) 
 

กระบวนทศัน์และรูปแบบกำรวจิยัเชิงปฏิบติักำร และกำรวจิยัเชิงปฏิบติักำรอยำ่งมีส่วนร่วมเพ่ือแกปั้ญหำองคก์ร ชุมชน และ
สงัคม 

Paradigms and models of action research; participatory action research for solving problems in organizations, 
communities, and society 

895-617 ปฏิบติักำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร์ขั้นสูง 
(Practicum in Advanced Social Science Research) 

2(1-2-3) 
 

กำรปฏิบติักำรออกแบบกำรวจิยัแบบผสมผสำนวธีิ ฝึกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลภำคสนำม กำรวเิครำะห์ขอ้มูลทำงสถิติขั้นสูง 
และกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ กำรเขียนรำยงำนกำรวจิยั และฝึกวพิำกษผ์ลกำรวจิยั 



   

Practice in mixed method research design; practice in field data collection; advanced statistics and qualitative data 
analysis; research report writing and practicing research result critique 

895-618 กำรจดักำรวฒันธรรมในพหุสงัคม 
(Cultural Management for Pluralistic Society) 

2((2)-0-4) 
 

กำรน ำเสนอประเด็นท่ีสมัพนัธ์กบักำรจดักำรวฒันธรรม ในมิติพฤติกรรม จิตใจ สงัคม ศิลปะ ภูมิปัญญำ และนวตักรรมกำร
ส่ือสำร   กำรบริหำรจดักำรวฒันธรรม สภำพเศรษฐกิจ สงัคมและกำรเมืองท่ีส่งผลต่อกำรจดักำรวฒันธรรมใหพ้ฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
กลไกขบัเคล่ือนใหเ้กิดควำมคิดสร้ำงสรรคเ์ชิงพฒันำทำงวฒันธรรมในสภำพสงัคมท่ีมีควำมหลำกหลำย  

Presenting issues related to cultural management; behavior, mind, society, arts, wisdom and innovative communication; 
cultural management of economic, social, and political conditions affecting the cultural management for sustainable 
development; mechanisms for creative development in multicultural societies 

895-619 กำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำร* 
(Integrated Learning) 

2((2)-0-4) 
 

ปรัชญำ มโนทศัน์หลกักำร และปฏิบติัเรียนรู้ กำรเรียนรู้อยำ่งบูรณำกำร โดยเนน้หวัขอ้ตำมควำมสนใจของนกัศึกษำ เพ่ือ
น ำไปสู่กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่ 

Philosophy, concepts, principles and practice of learning, integrated learning focusing on students’ interests, leading to the 
creation of new knowledge  

895-620 ปฏิบติักำรวจิยัทำงพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 1* 
(Research Practicum for Human and Social Development I) 

2(1-2-3) 

กำรส ำรวจและสงัเครำะห์แนวคิดทฤษฎีและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง กำรออกแบบกำรวจิยั โดยมุ่งเนน้ปฏิบติักำรพฒันำโครงร่ำง
วจิยัของนกัศึกษำ 

Survey and synthesis of concepts, theories and related research; research design, with a focus on the development of 
students’ research proposal  

895-621 ปฏิบติักำรวจิยัทำงพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 2* 
(Research Practicum for Human and Social Development II) 

2(1-2-3) 

กำรเขียน กำรน ำเสนอ กำรอภิปรำยและรับฟังขอ้คิดเห็นเพ่ือพฒันำกำรเขียนบทควำมทำงวชิำกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวจิยัของ
นกัศึกษำ โดยมุ่งเนน้ปฏิบติักำรตีพิมพผ์ลงำนของนกัศึกษำในระดบัชำติและนำนำชำติ 

Writing, presenting, discussing and listening to ideas for the development and writing of manuscripts related to students’ 
research; with a focus on the publication of students’ research at national and international level 

895-622 สมัมนำกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 1* 
(Seminar in Human and Social Development I) 

1(0-2-1) 

        ปฏิบติักำรส ำรวจ ศึกษำ และน ำเสนอแนวคิดและหลกักำรเก่ียวกบักำรวเิครำะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวจิยัของ
นกัศึกษำ พร้อมทั้งรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้วพิำกษว์จิำรณ์ต่ำง ๆ 

Conducting an exploration, studying, and presenting concepts and principles of data analysis related to students’ research; 
research discussion and critiques 

895-623 สมัมนำกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 2* 
(Seminar in Human and Social Development II) 

1(0-2-1) 

       ปฏิบติักำรส ำรวจ ศึกษำ และน ำเสนอแนวคิดและหลกักำรเก่ียวกบักำรสรุปผล อภิปรำยผล และขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังำนวจิยัของนกัศึกษำ พร้อมทั้งรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้วพิำกษว์จิำรณ์ต่ำง ๆ  



   

Conducting an exploration, studying and presenting concepts and principles of conclusion, discussion, and 
recommendations related to students’ research; research discussion and critiques  

895-624 สมัมนำกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม 3* 
(Seminar in Human and Social Development III) 

1(0-2-1) 

ปฏิบติักำรส ำรวจ ศึกษำ และน ำเสนอแนวคิดและหลกักำรเก่ียวกบักำรน ำผลงำนวจิยัของนกัศึกษำสู่กำรพฒันำมนุษยแ์ละ
สงัคม พร้อมทั้งรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้วพิำกษว์จิำรณ์ต่ำง ๆ 

Conducting an exploration, studying and presenting  concepts and principles of students’ research implementations aimed 
toward human and social development; research discussion and critiques    

895-625 ชุดวชิำ กำรวจิยัพหุวฒันธรรมชำยแดนใต ้
(Cultural Plurality Research in the Southern Thai Border) 

6(5-2-11) 

แนวคิดดำ้นพหุวฒันธรรม กำรจดักำรวฒันธรรมบนควำมหลำกหลำยในพ้ืนท่ีชำยแดนใต ้ปฏิบติักำรออกแบบวจิยัเพื่อ
กำรศึกษำขำ้มวฒันธรรม กำรวเิครำะห์ขอ้มูลบนฐำนควำมแตกต่ำงทำงชำติพนัธ์ุ กำรวพิำกษง์ำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

Cultural plurality concept; cultural management amid diversity in the Southern Thai Border area; practice in research 
design for cross-cultural studies, data analysis based on ethnic differences; critiques of related research  

895-626  ชุดวชิำ กำรวจิยัเชิงประเมินเพื่อกำรพฒันำ  
(Assessment Research for Development)  

6(5-2-11) 

กระบวนทศัน์กำรวจิยั รูปแบบกำรวจิยัเชิงประเมิน ปฏิบติักำรออกแบบกำรวจิยัเชิงประเมิน กำรพฒันำเคร่ืองมือและกำรเก็บ
ขอ้มูล กำรวเิครำะห์ขอ้มูล กำรรำยงำนผล และจริยธรรมกำรวจิยั  

Research paradigm; quantitative research model, practice in quantitative research design; instrument development and data 
collection; data analysis; result report and research ethics  

895-627 ชุดวชิำ ภำวะผูน้ ำกบักำรพฒันำชำยแดนใต ้ 
(Leadership for Southern Thai Border Development)  

6(5-2-11) 

กำรพฒันำภำวะผูน้ ำเพ่ือกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคมในบริบทพ้ืนท่ีชำยแดนใต ้ธรรมำภิบำลส ำหรับผูน้ ำ ภำวะผูน้ ำ กำร
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผูน้ ำในกำรส่งเสริมสนัติสุขในพ้ืนท่ีชำยแดนใต ้โดยเนน้กำรลง 
พ้ืนท่ีสนำมเพ่ือใชเ้ป็นกรณีศึกษำ  

Leadership development for human and social development in the Southern Thai Border context; good governance for 
leaders; change of leadership in the 21st century; roles of leaders in enhancing peace in the Southern Thai Border; focus on 
fieldwork as a case study 

895-631 วทิยำนิพนธ์ (แบบ 1.1) 
(Dissertation) (Plan 1.1) 

48(0-144-0) 

กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่เชิงแนวคิดทฤษฎี หรือกระบวนกำรวจิยัใหม่ กำรอธิบำยหรือตีควำมขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง ควำม
อิสระทำงควำมคิดเชิงวชิำกำร ควำมลุ่มลึกในศำสตร์ดำ้นกำรพฒันำมนุษยแ์ละสงัคม ท่ีน ำไปสู่ขอ้สรุป หรือแนวทำงในกำร
แสวงหำควำมรู้ต่อไป และมีจริยธรรมกำรวจิยั โดยเนน้ปฏิบติักำรจำกปัญหำวจิยัท่ีมำจำกชุมชนหรือพ้ืนท่ีวจิยั 

Formulation of new theoretical concepts or research processes; explanation or interpretation of data or facts; academic 
freedom, profundity in human and social development science leading to conclusions or guidelines in searching for new 
knowledge; conforming to research ethics; focus on researching community or area-based problems 

 
 
 



   

895-632 วทิยำนิพนธ์ (แบบ 2.1) 
(Dissertation) (Plan 2.1) 

36(0-108-0) 

กำรสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่เชิงแนวคิดทฤษฎี ควำมอิสระทำงควำมคิดเชิงวชิำกำร ควำมลุ่มลึกในศำสตร์ดำ้นกำรพฒันำมนุษย์
และสงัคม ท่ีน ำไปสู่ขอ้สรุป หรือแนวทำงในกำรแสวงหำควำมรู้ตอ่ไป และมีจริยธรรมกำรวจิยั โดยเนน้ปฏิบติักำรจำกปัญหำวจิยั
ท่ีมำจำกชุมชนหรือพ้ืนท่ีวจิยั 

Formulation of new theoretical concepts; academic freedom; profundity in human and social development science leading 
to conclusions or guidelines for the pursuit of new knowledge; conforming to research ethics; focus on researching community 
or area-based problems 
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