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ค าน า 
 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา  ได้จัดท าคู่มือหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2553 ขึ้น  เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจ
โครงสร้างของหลักสูตร  รายวิชา  และค าอธิบายรายวิชาทุกวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาตลอดหลักสูตร 
เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เตรียมพร้อมในการเรียนรู้ ตลอดจนบันทึกผลการเรียนเพื่อตรวจสอบ
และประเมินตนเองตลอดระยะเวลาในการศึกษา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีความรับผิดชอบและพัฒนาตนเอง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 

คณะผู้จัดท าคู่มือหลักสูตรเล่มนี้  หวังว่านักศึกษาทุกคน  จะได้ใช้ประโยชน์จาก 
คู่มือหลักสูตรเล่มนี้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้จัดท า 

 

                       คณะผู้จัดท า  
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สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4 
ปรัชญาของหลักสูตร 4 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4 
หลักสูตร 4 

จ านวนหน่วยกิต 4 
โครงสร้างหลักสูตร 4 
รายวิชา 5 
แผนการศึกษา 9 
ค าอธิบายรายวิชา 13 
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หลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
ปรัชญา  
 ปรัชญา 

มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างลุ่มลึกทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและสากล มี จิตส านึกสามารถเรียนรู้ ชี้น ามีส่วนร่วมในการสร้างยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหา 
พัฒนาโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและสากลอย่างเป็นระบบ พร่ังพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจต่อสภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง และสามารถสร้างยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาเพื่อการชี้น าชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
อย่างถูกหลักวิชา 
   4.2.2 เพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างแนวคิดและกระบวนการพัฒนา เพื่อการพึ่งตนเอง
อย่างยั่งยืน  ให้ เข้าใจและสามารถปรับสภาพการด าเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ ได้อย่างถูกต้องตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   4.2.3 เพื่อให้บัณฑิตมีระบบคิด มีเคร่ืองมือในการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยหลักการที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและสากล 
 
หลักสูตร  
 
 จ านวนหน่วยกิต 

ก าหนดให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร   ประกอบด้วยหมวดวิชา   2  หมวดวิชา   คือหมวดวิชาสัมพันธ์  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรู้และวิชาพื้นฐานเสริม แต่ละหมวดวิชา
ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  ดังนี้ 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก (2) แผน ข 
1. หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 9 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    วิชาบังคับ 
    วิชาเลือก 

15 
 9 
 6 

21 
 9 

 12 
วิทยานิพนธ์ 12 - 
สารนิพนธ์ - 6 
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สอบประมวลความรู้ สอบ สอบ 
วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 36 
 

  
 รายวิชา  
 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมีการก าหนดรหัสวิชา  ชื่อวิชา  ในแต่ละหมวดวิชาและ
กลุ่มวิชา  ดังนี้ 

  ส าหรับแผน ก (2)  
1)  หมวดวิชาสัมพันธ์   ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต  

จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
2253101  ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา     3(2-2-5) 
  Theory and Strategies of Development                                                   
2253102 วิธีวิทยาการ วิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 

Research Methodology in Social Science                                        
2253103 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 

Statistics and Analysis for Social Science Research 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ก าหนดให้เรียน  15  หน่วยกิต 
จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

 2.1)  วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต  
2253204 ระบบสังคมกับการพัฒนา     3(2-2-5) 

Social Systems and Development 
2253205  ภาวะผู้น าและยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนา  3(2-2-5) 
   Leadership and Strategy for Development                                        
2253206  สัมมนาปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
   Seminar in Local Development 
 2.2)  วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   จากรายวิชาต่อไปนี้  
 

2253307 การศึกษาอิสระ       3 (2-2-5) 
  Independent Studies  
2253308 การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           3(2-2-5) 
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  Sufficiency Economic Development  
 2253309 สันติศึกษากับการพัฒนา  3(2-2-5) 

  Peace Study for Development 
2253310 พหุวัฒนธรรมและการพัฒนา                                                               3(2-2-5) 

Muti Culture and Development    
2253311 ทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
  Human Resources and Quality of Life 
2253312 การเคลื่อนไหวทางสังคมและสิทธิชุมชน     3(2-2-5) 
              Social Movement and Community Right 
2253313 การประเมินนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 

Human Resources Policy, Planning and Implementation 
2253314 การประเมินผล แผนงาน และโครงการ    3(2-2-5) 

Evaluation Research : Plan, Program and Project 
2253315 การพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม     3(2-2-5) 

Disadvantaged Group Development 
2253316 เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

Socio-Economic for Human Resources Development 
 

2253317 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา   3(2-2-5) 
  Communication and Information Technology for Development 
2253318 รัฐธรรมนูญกับการพัฒนา     3(2-2-5) 
    Constitution and Development 
2253319 สวัสดิการสังคมและการจัดสวัสดิการท้องถิ่น                                  3(2-2-5)  

Social Welfare and Local Community Welfare  
2253320 ความร่วมมือขององค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 

National and International Organization Collaboration 
2253321 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา      3(2-2-5) 

Environment and Development 
2205101 ภาษาต่างประเทศเพื่อการค้นคว้า      3(2-2-5)  

Reading in Foreign Language for Study Skill and Research 
2.3)  วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

 

2253222 วิทยานิพนธ์          12(540) 
Thesis   
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2.4)  การสอบประมวลความรู้ 

การสอบประมวลความรู้ นักศึกษามีสิทธิ์สอบได้เมื่อได้ศึกษาหมวดวิชาสัมพันธ์  
และหมวดวิชาเฉพาะด้านมาแล้วในรายวิชาต่อไปนี้ 
 หมวดวิชาสัมพันธ์ 
2253101  ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา  3(2-2-5) 
  Theory and Strategies of Development                                                   
2253102 วิธีวิทยาการ วิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 
 Research Methodology in Social Science                                        
2253103 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 

Statistics and Analysis for Social Science Research 
 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2253204  ระบบสังคมกับการพัฒนา  3(2-2-5) 

Social Systems and Development 
2253205  ภาวะผู้น าและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา    3(2-2-5) 
   Leadership and Strategy for Development                                        

 
  การสอบประมวลความรู้ ให้ด าเนินการ เมื่อนักศึกษาร้องขอหรือบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น มีความพร้อมในการจัดสอบประมวลความรู้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การสอบผ่านประมวลความรู้ให้แบ่งวิชาสอบเป็น 2 
หมวดคือ หมวดวิชาสัมพันธ์และหมวดวิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาต้องสอบผ่านทั้ง 2 หมวดวิชา หมวด
วิชาใดไม่ผ่านให้สอบใหม่เฉพาะหมวดน้ัน 

2.5)   หมวดวิชาเสริม   3    หน่วยกิต          แต่ไม่นับรวมหน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานเสริมมี 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต แต่ไม่นับหน่วยกิต โดยมีเงื่อนไขการเรียน  

เสริมพื้นฐานดังต่อไปนี้  
 

2205101 ภาษาต่างประเทศเพื่อการค้นคว้า         3(2-2-5) 
Reading in Foreign Language for Study Skill and Research 
 

 จัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประเมินความสามารถในการค้นคว้า ถ้าผลการสอบผ่าน
เกณฑ์ที่สถาบันก าหนดให้ผ่านได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน หรือมีผลการสอบ TOEFL หรือ ส าเร็จ
ปริญญาตรีจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาหลักในการเรียนการสอน หรือส าเร็จปริญญาตรีจาก
หลักสูตรนานาชาติ หรือใบประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตรที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ให้ใช้
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หลักฐานดังกล่าวประกอบค าร้องเพื่อยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ในกรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถาบัน
ก าหนด หรือขาดหลักฐานดังกล่าว นักศึกษาต้องเรียนในภาคเรียนแรกของการศึกษาตามหลักสูตร  
 

  ส าหรับแผน ข  
1)  หมวดวิชาสัมพันธ์   ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต  

จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
2253101  ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา     3(2-2-5) 
  Theory and Strategies of Development                                                   
2253102 วิธีวิทยาการ วิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 

Research Methodology in Social Science                                        
2253103 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 

Statistics and Analysis for Social Science Research 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ก าหนดให้เรียน  21  หน่วยกิต 

จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 2.1)  วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต  
 

2253204 ระบบสังคมกับการพัฒนา     3(2-2-5) 
Social Systems and Development 

2253205  ภาวะผู้น าและยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนา  3(2-2-5) 
   Leadership and Strategy for Development                                        
2253206  สัมมนาปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
   Seminar in Local Development 
 2.2)  วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

2253308 การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           3(2-2-5) 
  Sufficiency Economic Development   

 2253309 สันติศึกษากับการพัฒนา  3(2-2-5) 
  Peace Study for Development 
2253310 พหุวัฒนธรรมและการพัฒนา                                                               3(2-2-5) 

Muti Culture and Development    
2253311 ทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
  Human Resources and Quality of Life 
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2253312 การเคลื่อนไหวทางสังคมและสิทธิชุมชน     3(2-2-5) 
              Social Movement and Community Right 
2253313 การประเมินนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 

Human Resources Policy, Planning and Implementation 
2253314 การประเมินผล แผนงาน และโครงการ    3(2-2-5) 

Evaluation Research : Plan, Program and Project 
2253315 การพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม     3(2-2-5) 

Disadvantaged Group Development 
2253316 เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

Socio-Economic for Human Resources Development 
2253317 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา   3(2-2-5) 
  Communication and Information Technology for Development 
2253318 รัฐธรรมนูญกับการพัฒนา     3(2-2-5) 
    Constitution and Development 
2253319 สวัสดิการสังคมและการจัดสวัสดิการท้องถิ่น                                  3(2-2-5)  

Social Welfare and Local Community Welfare  
2253320 ความร่วมมือขององค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ  3(2-2-5) 

National and International Organization Collaboration 
2253321 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา      3(2-2-5) 

Environment and Development 
2253222 วิทยานิพนธ์          12(540) 

Thesis      
2205101 ภาษาต่างประเทศเพื่อการค้นคว้า      3(2-2-5)  

Reading in Foreign Language for Study Skill and Research 
2.3)  การศึกษาอิสระ  6  หน่วยกิต 

 

2253223 สารนิพนธ์       6(135) 
  Minor Thesis  

2.4)  การสอบประมวลความรู้ 
การสอบประมวลความรู้ นักศึกษามีสิทธิ์สอบได้เมื่อได้ศึกษาหมวดวิชาสัมพันธ์  

และหมวดวิชาเฉพาะด้านมาแล้วในรายวิชาต่อไปนี้ 
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 หมวดวิชาสัมพันธ์ 
2253101 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา  3(2-2-5) 
  Theory and Strategies of Development                                                   
2253102 วิธีวิทยาการ วิจัยทางสังคมศาสตร์     3(2-2-5) 

Research Methodology in Social Science                                        
2253103  สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 

Statistics and Analysis for Social Science Research 
 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2253204  ระบบสังคมกับการพัฒนา  3(2-2-5) 

Social Systems and Development 
2253205  ภาวะผู้น าและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา    3(2-2-5) 
   Leadership and Strategy for Development                                        

 

  การสอบประมวลความรู้ ให้ด าเนินการ เมื่อนักศึกษาร้องขอหรือบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น มีความพร้อมในการจัดสอบประมวลความรู้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การสอบผ่านประมวลความรู้ให้แบ่งวิชาสอบเป็น 2 
หมวดคือ หมวดวิชาสัมพันธ์และหมวดวิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาต้องสอบผ่านทั้ง 2 หมวดวิชา หมวด
วิชาใดไม่ผ่านให้สอบใหม่เฉพาะหมวดน้ัน 

2.5)  หมวดวิชาเสริม   3    หน่วยกิต          แต่ไม่นับรวมหน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานเสริมมี 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต แต่ไม่นับหน่วยกิต โดยมีเงื่อนไขการเรียน  

เสริมพื้นฐานดังต่อไปนี้  
2205101 ภาษาต่างประเทศเพื่อการค้นคว้า       3(2-2-5) 

Reading in Foreign Language for Study Skill and Research 
 

 จัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประเมินความสามารถในการค้นคว้า ถ้าผลการสอบผ่าน
เกณฑ์ที่สถาบันก าหนดให้ผ่านได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน หรือมีผลการสอบ TOEFL หรือ ส าเร็จ
ปริญญาตรีจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาหลักในการเรียนการสอน หรือส าเร็จปริญญาตรีจาก
หลักสูตรนานาชาติ หรือใบประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตรที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง ให้ใช้
หลักฐานดังกล่าวประกอบค าร้องเพื่อยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ในกรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถาบัน
ก าหนด หรือขาดหลักฐานดังกล่าว นักศึกษาต้องเรียนในภาคเรียนแรกของการศึกษาตามหลักสูตร  
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 แผนการศึกษา 
การจัดแผนการเรียนได้ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาดังนี้ 
 แผน ก (2) 

 

ปีท่ี  1   ภาคเรียนท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 2253101      ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ..... 
 2253102      วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ..... 

รวม 6 หน่วยกิต     
 
ปีท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 2253103      สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร ์ ..... 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2253204      ระบบสังคมกับการพัฒนา             ..... 
 2253205     ภาวะผู้น าและยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ                

                     พัฒนา             
..... 

วิทยานิพนธ์ 2253222   (เสนอชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์ ชื่อคณะกรรมการ       
                 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

….. 

 2205101      ภาษาต่างประเทศเพื่อการค้นคว้า       ..... 
รวม 12  หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2253206     สัมมนาปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น            ..... 
 วิชาเลือก ..... 
วิทยานิพนธ์ 2253222     (เสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์) ..... 
 สอบประมวลความรู้ ..... 

รวม 12  หน่วยกิต     
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
วิทยานิพนธ์ 2253222   (สอบปกป้องตัวเล่มวิทยานิพนธ์) ….. 

รวม 6  หน่วยกิต     
 
  แผน ข  
ปีท่ี  1   ภาคเรียนท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 2253101      ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ..... 
 2253102      วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ..... 

รวม 6 หน่วยกิต     
 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 2253103      สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง 

                    สังคมศาสตร์ 
..... 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2253204      ระบบสังคมกับการพัฒนา ..... 
 2205101      ภาษาต่างประเทศเพื่อการค้นคว้า       ..... 
 วิชาเลือก ..... 

รวม 12  หน่วยกิต 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 3 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 2253206     สัมมนาปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น             ..... 
 2253205     ภาวะผู้น าและยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ 

                    พัฒนา             
            ..... 

     วิชาเลือก ..... 
 สอบประมวลความรู้ ..... 

รวม 12  หน่วยกิต     
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ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา ผลการเรียน 
 2253223     สารนิพนธ์ ….. 

รวม 6  หน่วยกิต     
 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
           หมวดวิชาสัมพันธ์  9  หน่วยกิต 

 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

2253101 ทฤษฎีและยุทธศาสตร์การพัฒนา                3(2-2-5) 
  Theory and Strategies of Development                                                   
   แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา นโยบายสังคม องค์ประกอบและกระบวนวิธีการ
 พัฒนาในเชิงสหวิทยาการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์เพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาและวางแผนการพัฒนา
 สังคมให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น และกรณีตัวอย่าง   
 
2253102 วิธีวิทยาการ วิจัยทางสังคมศาสตร์               3(2-2-5) 

Research Methodology in Social Science                                      
   หลักเกณฑ์และวิธีวิทยาในการวิจัย เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนา โดยเน้นการวิจัย
  เชิงทดลอง เชิงความสัมพันธ์ เชิงปริมาณ-คุณภาพ และเชิงพัฒนา  กระบวนการในการ
  ท าวิจัย การเขียนเค้าโครง และรายงานการวิจัย 
 
2253103 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์             3(2-2-5) 

Statistics and Analysis for Social Science Research 
   ค่าสถิติต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 
  ประกอบด้วย การแจกแจงของข้อมูล  การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบ
  สมมุติฐาน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ รวมทั้งการแปลความหมายปริมาณ-
  คุณภาพ  และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  15  หน่วยกิต 
       หมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับเรียน  9  หน่วยกิต 
 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

2253204 ระบบสังคมกับการพัฒนา              3(2-2-5) 
Social Systems and Development 

  ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล กลุ่ม ชุมชน สถาบันสังคม ทางด้าน
  โครงสร้างหน้าที่ และสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความมั่นคง  
  เศรษฐกิจ การเมือง 10) การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมและกรณีศึกษา 
 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 
2253205 ภาวะผู้น าและยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนา            3(2-2-5) 
   Leadership and Strategies for Development                                       
          ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ประเภท คุณลักษณะ และบ ทบาทของผู้น าใน

ภาวะการเปลี่ยนแปลงปัจจัยส่งเสริมภาวะผู้น า หลัก คุณธรรม จริยธรรม และการใช้
หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุก 

 

2253206 สัมมนาปัญหาการพัฒนาท้องถิ่น            3(2-2-5) 
  Seminar in Local Development 

         หลักการและกระบวนการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้ ตามวิถีชีวิตของท้องถิ่น  
เลือกหัวข้อปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขและการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยใช้รูปแบบฝึกสัมมนาทางวิชาการที่เหมาะสม 

 

    หมวดวิชาเฉพาะด้าน เลือกเรียน รวม   6  หน่วยกิต 
 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

2253308 การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     3(2-2-5) 
  Sufficiency Economic Development 

กรอบแนวคิด คุณลักษณะ ความหมาย เงื่อนไขการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้
ในระดับต่าง ๆ การน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพึ่งตนเอง 
และกรณีศึกษา 

 

2253309 สันติศึกษากับการพัฒนา            3(2-2-5) 
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  Peace Study for Development 
  รูปแบบ วิวัฒนาการ และสาเหตุของความขัดแย้งระดับท้องถิ่น ประเทศ  และ
สากลในยุคโลกาภิวัตน์ แนวคิด วิธีการ รูปแบบการสร้างความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมของการพัฒนาเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในชุมชนหรือสังคม  การ
ป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งอันเนื่องมาจากแนวคิด นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศ และสากล และกรณีศึกษา 

 

2253310 พหุวัฒนธรรมและการพัฒนา                3(2-2-5) 
Multi Culture and Development 

ประวัติชาติพันธุ์มลายู วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ แนวคิด 
หลักค าสอนของศาสนาพุทธ อิสลาม และอื่นๆ การด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเน้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนทัศน์ในการน าหลักธรรมทางศาสนามา
พัฒนาวิถีชีวิตของสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

2253311 ทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต             3(2-2-5) 
  Human Resources and Quality of Life 

คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านแนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา สาธารณสุข น าภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น 

 

2253312 การเคลื่อนไหวทางสังคมและสิทธิชุมชน               3(2-2-5) 
              Social Movement and Community Right 

              ทฤษฎี  แนวความคิด  รูปแบบการเคลื่อนไหวทางสังคม และการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายประชาสังคมและสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกรณี
ตัวอย่าง 
 

2253313 การประเมินนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            3(2-2-5) 
Human Resources Policy, Planning and Implementation 

ความส าคัญในการประเมินนโยบาย แผน กลยุทธ์ และแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การปฏิบัติ  การประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อตรวจสอบการบรรลุ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

2253314 การประเมินผล แผนงาน และโครงการ              3(2-2-5) 
Evaluation Research : Plan, Program and Project 

การน าเอากระบวนการวิจัยมาใช้ในการประเมินผล แผน แผนงาน และ
โครงการเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ผลกระทบ 

 

2253315 การพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม               3(2-2-5) 
Disadvantaged Group Development 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของผู้ด้อยโอกาสในสังคม แนวคิด  นโยบาย 
แผนงาน โครงการ วิธีการพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสของภาครัฐและองค์กรเอกชน
เทคนิคการด าเนินการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสของชุมชนท้องถิ่น และกรณีศึกษา   

 

2253316 เศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           3(2-2-5) 
Socio-Economic for Human Resources Development 

แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาโดยการวิเคราะห์สภาพ
ปรากฏการณ์ทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผนการบริหารแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และกรณีศึกษา 

 

2253317 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา             3(2-2-5) 
  Communication and Information Technology for Development 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบของการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์กร วิเคราะห์
ลักษณะ เทคนิคการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภายในและระหว่างองค์กร
เพื่อการพัฒนา 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

2253318 รัฐธรรมนูญกับการพัฒนา               3(2-2-5) 
    Constitution and Development 

        รัฐธรรมนูญไทยในฐานะเป็นแม่บทในการก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
และเป็นสัญญาประชาคม ในอันที่จะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเพื่อที่จะศึกษาความ
สอดคล้องของการใช้กฎหมายที่ออกตามรัฐธรรมนูญ 

 
2253319 สวัสดิการสังคมและการจัดสวัสดิการท้องถิ่น                                            3(2-2-5)  

Social Welfare and Local Community Welfare  
บทบาทและรูปแบบการจัดสวัสดิการโดยรัฐและชุมชน กรณีศึกษาการจัด

สวัสดิการโดยชุมชน 
 
2253320 ความร่วมมือขององค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ            3(2-2-5) 

National and International Organization Collaboration 
ความส าคัญของ ความ ร่วมมือระหว่างองค์กรภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ เพื่อการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญและบทบาทต่อ
สังคมไทย ปัญหาและการพัฒนาความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ 

 
2253321 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                3(2-2-5) 

Environment and Development 
แนวคิด  วิวัฒนาการของการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ข้อจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์
ระหว่าง องค์กรที่เกี่ยวข้องทางสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น ประเทศ  และสากล แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน
และกรณีศึกษา 
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    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

2253307 การศึกษาอิสระ                3(2-2-5) 
  Independent Studies 

ค้นคว้าเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่นักศึกษาสนใจในวิชาเอกของตนเองโดยความ
เห็นชอบ ค าแนะน าและการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
2253223 สารนิพนธ์                6(135) 
  Minor Thesis 

ค้นคว้าเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่นักศึกษาสนใจอย่างลุ่มลึกในวิชาเอกของตนเอง
โดยความเห็นชอบ ค าแนะน าและการควบคุมของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

 
2253222 วิทยานิพนธ์                   12( 540) 
  Thesis 

ให้ท าวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างลุ่มลึก และถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย โดยมุ่งในเร่ืองที่สามารถน าผล
วิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและเร่ืองที่เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

กลุ่มวิชาเสริม  
 

    รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

2205101 ภาษาต่างประเทศเพื่อการค้นคว้า                3(2-2-5) 
Reading in Foreign Language for Study Skill and Research 

ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น จากเน้ือหาที่อ่านได้ รวมทั้งเข้าใจถึงวิธีการพัฒนาและ
เชื่อมโยงความคิดของข้อเขียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเล่าเร่ือง การบรรยาย การ
เปรียบเทียบ การอธิบาย เป็นต้น 

  
 
 
 


