หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา พัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ภาษาอังกฤษ:

Master of Arts Program in Social Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):

Master of Arts (Social Development)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.A. (Social Development)
3. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นาสั ง คม (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2556) มุ่ ง ผลิ ต
มหาบั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า น การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาด้ า นการพั ฒ นา และออกแบบ
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และอย่างมีบูรณาการ ผู้จบการศึกษาด้านการพัฒนาสังคม เป็นผู้นาและ
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่มีความสมดุลและยั่งยืน มีทักษะด้านการวิจัย การวางแผน
และทักษะในวิชาชีพด้านการพัฒนา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจใน
สถานการณ์ของโลกและสังคมที่ มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน
3.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรู้ทฤษฎีพัฒนาอย่างลึกซึ้ง และมีความสามารถในการนาเอาความรู้ไปปฏิบัติงานทางด้าน
พัฒนาสังคม ได้อย่างเหมาะสม
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และบูรณาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จาเป็น
สาหรับบริหารจัดการการพัฒนาสังคม
(3) มีทักษะความสามารถด้านการวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการสมัยใหม่

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคมที่
จาเป็นต่อการและการใช้ชีวิตในอนาคต
4. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4.1 หลักสูตร
4.1.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1

รวมตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

รวมตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

4.2 โครงสร้างหลักสูตร
ชุดวิชา

แผน ก

แผน ก

แบบ ก 1

แบบ ก 2

1) วิชาบังคับ

6*

15

2) วิชาเลือก

6*

9

3) การศึกษาอิสระ

-

-

4) วิทยานิพนธ์

36

12

รวมจานวนหน่วยกิต

36

36

* หมายเหตุ วิชาบังคับและวิชาเลือกสาหรับแผน ก แบบ ก 1 ไม่นับหน่วยกิต
5. รายวิชา
นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องเรียนวิชา 420 711 และ 420 721 (ไม่นับหน่วยกิต) สาหรับ
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จะต้องเรียนทุกรายวิชาดังนี้
5.1 วิชาบังคับ
**420 711 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Concepts and Theories for Social Development
**420 712 โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

3(3-0-6)

Globalization and Socio-economic Change
**420 721 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Social Research Methodology for Social Development
**420 731 นโยบาย การวางแผนและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Policy Planning and Strategies for Social Development
420 732

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Environment, Ecosystem and Social Development
5.2 วิชาเลือก
นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องเลือกลงทะเบียนจานวน 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วย
กิต (Audit) และนักศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 จะต้องเลือกรายวิชาต่างๆ จานวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ
ดังนี้ ดังนี้
*420 713

ความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Wellbeing and Social Development
*420 714

การพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้าโขง

3(3-0-6)

Regional Development in Mekong Region
*420 715

ชาติพันธุ์และการพัฒนา

3(3-0-6)

Ethnicity and Development
*420 716

การพัฒนาชนบทในเศรษฐกิจสังคมที่กาลังเปลี่ยนผ่าน

3(3-0-6)

Rural Development in the Socio-economic Transitioning Society
*420 717

การพัฒนาสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง

3(3-0-6)

Social Development with Economical and Political Development
*420 722

เทคนิควิทยาสาหรับการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Methods for Social Development
**420 733 การจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3(3-0-6)

Economic and Social Development Management
**420 791 สัมมนาประเด็นทางด้านการเมือง จิตวิทยา สังคม

3(3-0-6)

วิทยาและมานุษยวิทยาในการพัฒนาสังคม
Seminar on Political, Psychological, Sociological
and Anthropological Aspects in Social Development
**420 792

สัมมนาประเด็นทางด้านนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและประชากรในการพัฒนา 3(3-0-6)
Seminar on Ecological, Environmental and
Demographic Aspects of Development

5.3 วิทยานิพนธ์
มุ่งให้นักศึกษาทางานวิจัยเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ มาใช้ใน
การวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(นักศึกษาที่ศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์คือ)
420 898 วิทยานิพนธ์

36 หน่วยกิต

Thesis
และนักศึกษาที่เลือกลงทะเบียนแผน ก แบบ ก 2 จะต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์คือ
420 899

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

Thesis
5. ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่

1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

**420 711 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม

จานวนหน่วยกิต
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1
แบบ ก 2
3(AU)
3

Concepts and Theories for Social Development
**420 712 โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

3(AU)

3

-

3

-

3

9

-

15
9

12
12

Globalization and Socio-economic Change
**420 721 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม
Social Research Methodology for Social
Development
**420 731 นโยบาย การวางแผนและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม
Policy Planning and Strategies for Social
Development
420 898

วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

420 732

ชื่อวิชา

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคม

จานวนหน่วยกิต
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1
แบบ ก 2
3

Environment, Ecosystem and Social
Development
xxx xxx

วิชาเลือก

420 898

วิทยานิพนธ์

3(AU)

9

9

-

12
18

12
24

Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

xxx xxx

วิชาเลือก

420 898

วิทยานิพนธ์

จานวนหน่วยกิต
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1
แบบ ก 2
3(AU)
9
9

-

-

9

12
27

12
33

Thesis
420 899

วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

420 898

ชื่อวิชา

วิทยานิพนธ์

จานวนหน่วยกิต
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1
แบบ ก 2
9
-

Thesis
420 899

วิทยานิพนธ์

-

3

9
36

3
36

Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

