หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ปร.ด. (สังคมวิทยา)
2. วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ด้านทฤษฎีทางสังคมวิทยาและวิธีวิทยาในสาขาวิชาสังคมวิทยาอย่างลึกซึ้ง สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะเชื่อมโยงพลวัตของสังคมไทยกับประชาคมโลก
2. มีความสามารถในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางสังคมวิทยาที่สามารถใช้เป็นฐานในการกาหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากความ
เคลื่อนไหวทางสังคมและโลกาภิวัตน์และมีความตระหนักในความสาคัญและความหลากหลายของวัฒนธรรม
4. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยทางสังคมวิทยาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ รวมถึงมีจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาคนให้ดารงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
3. หลักสูตร
3.1 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : แบบ 1.1 48 หน่วยกิต, แบบ 2.1 75 หน่วยกิต, แบบ 2.2 93 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต
แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบ 2.2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
48
75
93
1) หมวดวิชำบังคับ
15 (ไม่นับหน่วยกิต)
21
24
2) หมวดวิชำเลือก
6
9
3) หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์
12
12
4) หมวดวิชำดุษฎีนิพนธ์
48
36
48
วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
3
หน่วยกิต
นักศึกษาในหลักสูตร แผน 1.1 ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาสังคมวิทยา มากเกินกว่า 3 ปี ต้องเรียน
รายวิชาเสริมพื้นฐาน 3 หน่วยกิต 1 รายวิชา คือ HS 477 104 โดยไม่นับหน่วยกิต และอาจต้องเรียนรายวิชาอื่น ๆ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต
*HS 477 104 ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
Critical Sociological Theory

4. รายวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ
รายวิชาสาหรับหลักสูตรแบบ 1.1 นักศึกษาในหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนในแผนการศึกษาแบบ 1.1 ต้องลงทะเบียน
เรียนและสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต และอาจต้องเรียนรายวิชาอื่น ๆ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
*HS 477 102 ญาณวิทยาและสารัตถะทางทฤษฎีสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
*HS 477 105 สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
*HS 477 106 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
**HS 477 107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
**HS 477 108 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
รายวิชาบังคับสาหรับผู้เข้าศึกษาแผน 2.2 นักศึกษาในหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนในแผนการศึกษาแบบ 2.2 ต้อง
ลงทะเบี ย นเรี ย นและสอบผ่ านรายวิช าดังต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หน่ว ยกิต จากรายวิช าบังคับที่ห ลั กสู ตรเปิดสอน
ดังต่อไปนี้
*HS 477 101 แนวคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
2) หมวดวิชาเลือก
รายวิชาเลือกสาหรับผู้เข้าศึกษาแผน 2.1 ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชา
สังคมวิทยา นักศึกษาในหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนในแผนการศึกษาแบบ 2.1 ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาเลือก
ดังต่อไปนี้ จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2 รายวิชา จากในรายวิชาเลือกที่หลักสูตรเปิดสอนดังต่อไปนี้
*HS 477 501 แรงงานและการเคลื่อนย้าย
3 (3-0-6)
*HS 477 502 สังคมวิทยาองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
*HS 477 503 โลกาภิวัตน์ ภาวะข้ามชาติ และการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
3 (3-0-6)
*HS 477 504 ชาติพันธุ์ธารงและสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
*HS 477 505 เพศภาวะ และระบอบการดูแลในระดับโลก
3 (3-0-6)
*HS 477 506 สังคมวิทยาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
*HS 477 507 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
*HS 477 508 ทฤษฎีอานาจทับซ้อนและความเหลื่อมล้าทางสังคม
3 (3-0-6)
รายวิชาเลือกสาหรับผู้เข้าศึกษาแผน 2.2 ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาในหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนใน
แผนการศึกษาแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาเลือกดังต่อไปนี้ จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3 รายวิชา
จากในรายวิชาเลือกที่หลักสูตรเปิดสอนดังต่อไปนี้
*HS 477 501 แรงงานและการเคลื่อนย้าย
3 (3-0-6)
*HS 477 502 สังคมวิทยาองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
*HS 477 503 โลกาภิวัตน์ ภาวะข้ามชาติ และการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
3 (3-0-6)
*HS 477 504 ชาติพันธุ์ธารงและสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
*HS 477 505 เพศภาวะ และระบอบการดูแลในระดับโลก
3 (3-0-6)

*HS 477 506 สังคมวิทยาเศรษฐกิจ
*HS 477 507 สังคมวิทยาเมือง
*HS 477 508 ทฤษฎีอานาจทับซ้อนและความเหลื่อมล้าทางสังคม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ มุ่งให้นักศึกษาสามารถทางานวิจัย โดยการประยุกต์ศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆมาใช้ในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ทางสังคมวิทยา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาที่
เลือกลงทะเบียนแผน 2.1 และ 2.2 จะต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ เท่านั้น และต้องลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ คือ
* HS 477 899 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ มุ่งให้นักศึกษาทางานวิจัยเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆมา
ใช้ในการวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสังคมวิทยา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาที่
เลือกลงทะเบียนแผน 1.1 2.1 และ 2.2 จะต้องเขียนดุษฎีนิพนธ์เป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เท่านั้น และต้องลงทะเบียน
ดุษฎีนิพนธ์ คือ
* HS 477 996 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
* HS 477 997 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
* HS 477 998 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
5. แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

* HS 477 101 แนวคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา
* HS 477 102 ญาณวิทยาและสารัตถะทางทฤษฎีสังคมวิทยา
* HS 477 103 ทฤษฎีสังคมวิทยาประยุกต์
* HS 477 105 สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวิทยา
** HS 477 107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 1
* HS 477 899 วิทยานิพนธ์
* HS 477 996 ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 997 ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 998 ดุษฎีนิพนธ์
* HS xxx xxx วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
แบบ 1.1
แบบ 2.1
3 (ไม่นับหน่วยกิต)
3
3
3 (ไม่นับหน่วยกิต)
3
3 (ไม่นับหน่วยกิต)
3
6
15
12
6
12

แบบ 2.2
3
3
3
3
12
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

* HS 477 104 ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์
* HS 477 106 สัมมนาประเด็นปัจจุบนั ทางสังคมวิทยา
** HS 477 108 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 2
* HS 477 899 วิทยานิพนธ์
* HS 477 996 ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 997 ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 998 ดุษฎีนิพนธ์
* HS xxx xxx
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
แบบ 1.1
แบบ 2.1
3 (ไม่นับหน่วยกิต)
3
3 (ไม่นับหน่วยกิต)
3 (ไม่นับหน่วยกิต)
3
3
6
3
15
12
12
24

แบบ 2.2
3
3
3
3
12
24

หมำยเหตุ สำหรับผู้เข้ำศึกษำตำมแผน 1.1 ที่สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำสังคมวิทยำมำเกินกว่ำ 3 ปี
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอำจกำหนดให้นักศึกษำดังกล่ำวลงเรียนวิชำเสริมพื้นฐำนจำนวน 1 รำยวิชำ คือ HS 477 104
จำนวน 3 หน่วยกิต เพิ่มเติมแบบไม่นับหน่วยกิต ร่วมกับผู้เข้ำศึกษำตำมแผน 2.1 และ แผน 2.2 ตำมตำรำงสอนของหลักสูตร
ภำยในปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 นักศึกษำแผน 1.1 ต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อวัดว่ำนักศึกษำ
มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะดำเนินกำรวิจัยโดยอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้ำโครงดุษฎีนิพนธ์ในระดับ
ปริญญำดุษฎีบัณฑิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

* HS 477 102
ญาณวิทยาและสารัตถะทางทฤษฎี สังคมวิทยา
* HS 477 103
ทฤษฎีสังคมวิทยาประยุกต์
* HS 477 106
สัมมนาประเด็นปัจจุบนั ทางสังคมวิทยา
* HS 477 899
วิทยานิพนธ์
* HS 477 996
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 997
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 998
ดุษฎีนิพนธ์
* HS xxx xxx
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

แบบ 1.1
9
9
21

หน่วยกิต
แบบ 2.1
3
6
3
12
36

แบบ 2.2
3
3
3
3
12
36

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
* HS 477 899 วิทยานิพนธ์
* HS 477 996 ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 997 ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 998 ดุษฎีนิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ชื่อวิชา

แบบ 1.1
9
9
30

หน่วยกิต
แบบ 2.1
3
3
39

แบบ 2.2
3
3
39

สาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในแผน 2.1
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาที่เข้าเรียนในแผน 2.1 ต้องสอบผ่านวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทที่หลักสูตรกาหนด และมีผลงานตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1259/2560)
เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา หรือประกาศที่
ปรับปรุงใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตามแผนการศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อไป
โดยผู้เข้าศึกษาต้องแจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกตาม
แผนการศึกษาที่หลักสูตรกาหนด โดยการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้เข้าศึกษามี คุณสมบัติเหมาะสมจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หรือไม่ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 1) คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 2) คุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3) ผลการเรียนในทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร 4) ระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทมี
ความเหมาะสม ไม่ล่าช้าจนเกินไป และ 5) ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติร่วมกันว่าผู้เข้าศึกษาไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะศึกษาต่อไปใน
ระดับปริญญาเอก คือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.25 ผู้เข้าศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยา ) แต่
ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เข้าสู่กระบวนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
นอกจากนี้นักศึกษาในแบบ 2.1 และ 2.2 ที่จะเข้าสู่กระบวนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ จะต้องมีผลการ
ประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ขั้นต่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
หากได้รับผลการประเมินว่าไม่มีความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา จะไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรให้เข้าสู่กระบวนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในแผน 2.2
หลังจากผู้เข้าศึกษาเรียนจบปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาที่เข้าเรียนในแผน 2.2 ต้องสอบผ่านวิทยานิพนธ์
ระดับปริ ญญาโทที่ ห ลั กสู ตรกาหนด และมีผ ลงานตี พิม พ์ เ พื่ อส าเร็ จ การศึ ก ษา ตามประกาศมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น (ฉบั บที่
1259/2560) เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระเพื่อการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ประกาศที่ปรับปรุงใหม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตามแผนการศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อไป
โดยผู้เข้าศึกษาต้องแจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกตาม
แผนการศึกษาที่หลักสูตรกาหนด โดยการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติเหมาะสมจะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
หรือไม่ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 1) คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 2) คุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 3) ผลการเรียนในทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร 4) ระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทมี
ความเหมาะสม ไม่ล่าช้าจนเกินไป และ 5) ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติร่วมกันว่าผู้เข้าศึกษาไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะศึกษาต่อไปใน
ระดับปริญญาเอก คือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.25 ผู้เข้าศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (สังคมวิทยา )
แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เข้าสู่กระบวนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
นอกจากนี้นักศึกษาในแบบ 2.1 และ 2.2 ที่จะเข้าสู่กระบวนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ จะต้องมีผลการประเมิน
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ขั้นต่าร้อยละ 50 ของหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา หาก
ได้รับผลการประเมินว่าไม่มีความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา จะไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรให้เข้าสู่กระบวนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

* HS 477 105
สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวิทยา
* HS 477 996
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 997
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 998
ดุษฎีนิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

แบบ 1.1
9
9
39

หน่วยกิต
แบบ 2.1
9
9
48

แบบ 2.2
3
6
9
48

แบบ 1.1
9
9
48

หน่วยกิต
แบบ 2.1
9
9
57

แบบ 2.2
3
9
12
60

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

* HS 477 106
สัมมนาประเด็นปัจจุบนั ทางสังคมวิทยา
* HS 477 996
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 997
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 998
ดุษฎีนิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ภายในปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาแผน 2.1 และ 2.2 ต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อวัด
ว่านักศึกษามีความรู้ความสามารถที่จะดาเนินการวิจัยโดยอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เสนอขออนุมัติ เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
* HS 477 996
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 997
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 998
ดุษฎีนิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ชื่อวิชา

แบบ 1.1
-

หน่วยกิต
แบบ 2.1
12
12
69

แบบ 2.2
9
9
69

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

* HS 477 996
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 997
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 998
ดุษฎีนิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

แบบ 1.1
-

หน่วยกิต
แบบ 2.1
6
6
75

แบบ 1.1
-

หน่วยกิต
แบบ 2.1
-

แบบ 2.2
9
9
87

แบบ 1.1
-

หน่วยกิต
แบบ 2.1
-

แบบ 2.2
6
6
93

แบบ 2.2
9
9
78

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

* HS 477 996
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 997
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 998
ดุษฎีนิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
* HS 477 996
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 997
ดุษฎีนิพนธ์
* HS 477 998
ดุษฎีนิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ชื่อวิชา

6. คาอธิบายรายวิชา
**HS 477 101 แนวคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคม วัฒนธรรม การขัด
เกลาทางสั ง คม สถาบั น ทางสั ง คม ความไม่ เ ท่ า เที ย มทางสั ง คมและการแบ่ งชนชั้ นทางสั ง คม เชื้ อ ชาติ แ ละชาติ พั นธุ์ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเคลื่อนไหวทางสังคม

**HS 477 102 ญาณวิทยาและสารัตถะทางทฤษฎีสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ปรัชญา กระบวนทัศน์ และตรรกะของวิธีการแสวงหาความรู้ทางสังคมวิทยา ปฏิฐานนิยม ปทัสถาน
นิยม พฤติกรรมนิยม ปรากฏการณ์นิยม วิธีวิทยาการประกอบสร้างทางสังคม การรื้อสร้างและสัจนิยม สารัตถะทางทฤษฎีสังคม
วิทยาในสังคมตะวันตก พัฒนาการของทฤษฎีทางสังคมวิทยา ทฤษฎีเชิงโครงสร้างหน้าที่ ทฤษฎีความขัดแย้ง ทฤษฎีปฏิสังสรรค์
เชิงสัญลักษณ์ และทฤษฎีทางสังคมวิทยาร่วมสมัยอื่น ๆ แนวคิดหลักและข้อเสนอทางทฤษฎีที่สาคัญของนักสังคมวิทยา
*HS 477 103 ทฤษฎีสังคมวิทยาประยุกต์
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีสังคมวิทยาพื้นฐานและทฤษฏีสังคมวิทยาประยุกต์
บทบาทและทักษะของนักสังคมวิทยาประยุกต์ การใช้มุมมองทางสังคมวิทยาและเครื่องมือในการระบุ ตรวจสอบ และแสว งหา
แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวัน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสังคมวิทยาประเด็นปัญหาในระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลก
**HS 477 104 ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ทฤษฎีวิพากษ์แบบหลังสมัยใหม่นิยม ทฤษฎีสานักแฟรงค์เฟิร์ต ทฤษฎีสตรีนิยม ทฤษฎีวัฒนธรรมแนว
มาร์กซิสต์ ทฤษฎีหลังอาณานิคม ข้อวิพากษ์ทฤษฎีทางสังคมสังคมเชิงวิพากษ์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์ใน
การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม การทาความเข้าใจทฤษฎีวิพากษ์ผ่านมุมมองของผู้ที่อยู่ในสถานะรองในสังคม
**HS 477 105 สัมมนาทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
สนทนาประเด็น แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยา รวมทั้งประยุกต์ใช้ทฤษฎีสังคมวิทยาในการพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัย
**HS 477 106 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การสารวจประเด็นทางสังคมวิทยาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบันซึ่งนาไปสู่ข้อถกเถียง
เชิงวิชาการ ตลอดจนการวิพากษ์เชิงญาณวิทยาและวิธีวิทยา
**HS 477 107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กระบวนทัศน์การวิจัย ทางสังคม การพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการวิจัยทางสั งคมศาสตร์
การออกแบบวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานและการเขียนรายงานการวิจัย

**HS 477 108 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านการวิจัยทางสังคมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกาหนด หรือสอบผ่านวิชา HS 477 107# หรือเทียบเท่า
แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมขั้นสูง เน้นการออกแบบการวิจัยทางสังคมขั้นสูง การศึกษาข้าม
พรมแดน การศึกษาเปรียบเทียบ การศึกษาประเมินผล การวิจัยเชิงระบบ การศึกษาประชากรศาสตร์ การศึกษานโยบาย
การศึกษาอนาคต และการศึกษามิติเชิงคุณภาพ และการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
**HS 477 501 แรงงานและการเคลื่อนย้าย
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การย้ายถิ่นภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ย้ายถิ่นของแรงงาน การเคลื่อนย้ายและการย้ายถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบของการเคลื่ อนย้ายและการย้ายถิ่น ที่มีต่ อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม นโยบายการย้ายถิ่นแรงงาน และการวิจัยประเด็นการเคลื่อนย้ายและการย้ายถิ่นของแรงงาน
**HS 477 502 สังคมวิทยาองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ระบบราชการและกฎเหล็กแห่งคณาธิปไตย องค์การสมัยใหม่ รูปแบบใหม่ขององค์การ การบริหาร
จัดการแบบวิทยาศาสตร์ และแนวคิดของเทเลอร์ อานาจและผู้นาในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและความไว้เนื้อเชื่อใจ ประเด็น
การศึกษาทางสังคมวิทยาในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การไม่แสวงหากาไรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการ
ประยุกต์ใช้โครงการทางสังคมวิทยาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

**HS 477 503 โลกาภิวัตน์ ภาวะข้ามชาติ และการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการของแนวคิดโลกาภิวัตน์ ทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในภาวะโลกาภิ
วัตน์ ความหมายและลักษณะของภาวะข้ามชาติและการเคลื่อนย้ายข้ามแดน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อภาวะข้ามชาติและการเคลื่อนข้ามแดนของผู้ คน ทุน สินค้า วัฒนธรรม การเคลื่อนไหวทางสังคม และ
ภาวะการระบาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
**HS 477 504 ชาติพันธุ์ธารงและสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ และความสาคัญของชาติพันธุ์ธารง แนวคิดว่าด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม แนวทาง
ในการศึกษาชาติพันธุ์ธ ารง ชาติพันธุ์ธารงกับชาตินิยม การเมืองแห่ งชาติพันธุ์ธารง และกรณีศึกษาชาติพันธุ์ธ ารงในสั ง คม
พหุวัฒนธรรม

**HS 477 505 เพศภาวะ และระบอบการดูแลในระดับโลก
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความส าคั ญ และแนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยเพศภาวะ และการดู แ ลตามแนวทางสตรี นิ ย ม
ความสัมพันธ์ของการดูแล กับเพศภาวะ ชนชั้น เชื้อชาติ การย้ายถิ่นข้ามชาติ และความเหลื่อมล้าทางสังคม แนวทางการศึกษา
เพศภาวะกับการดูแล และการวิจัยเกี่ยวกับระบอบการดูแลในระดับโลก
**HS 477 506 สังคมวิทยาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
มุมมองทางสังคมวิทยาต่อการทาความเข้าใจกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แนวทางเชิงทฤษฎีและเครื่องมือ
วิเคราะห์ของสังคมวิทยาเศรษฐกิจ นิยามปัญหาหลักของสังคมวิทยาเศรษฐกิจการประเมินกระบวนการทางเศรษฐกิจ – สังคมใน
แง่ของทุนนิยม เสรีนิยม การเปลี่ยนผ่านทางสังคม เข้าใจกระบวนการของการพัฒนาสังคม – เศรษฐกิจ การตีความปรากฏการณ์
ทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์สถาบันทางเศรษฐกิจและตัวแสดงโดยใช้แนวคิดโลกาภิวัตน์ สังคมดิจิ ทัล การแฝงฝัง เครือข่ายทาง
สังคม ผู้ประกอบการ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไขในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
**HS 477 507 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม การ
เปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคมชุมชนในกระแสโลกาภิวัตน์ วิวัฒนาการการเกิดชุมชนชนบทไทยและพัฒนาการของเมืองไปสู่การ
เป็นมหานครขนาดใหญ่ กระบวนการกลายเป็นเมือง องค์ประกอบของเมือง ปัญหาของสังคมเมือง และการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
**HS 477 508 ทฤษฎีอานาจทับซ้อนและความเหลื่อมล้าทางสังคม
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กรอบแนวคิดทฤษฎีอานาจทับซ้อน ความเหลื่อมล้าทางสังคมเน้นประเด็นชนชั้น เชื้อชาติ และเพศ
กลไกเชิงสถาบันต่างๆ ที่รักษาความเหลื่อมล้าให้คงไว้และผลิตซ้าความเหลื่อมล้า ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
เกิดจากความเหลื่อมล้าที่เพิ่มขึ้น
*HS 477 899 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การทาวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องในสาขาสังคมวิทยา
*HS 477 996 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การท าวิ จั ย และการเขี ย นรายงานการวิ จั ย เฉพาะเรื่ อ งในสาขาวิ ช า สั ง คมวิ ท ยา โดย
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยสังคมขั้นสูง อันนาไปสู่การเสริมสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบาย
การแก้ปัญหาสังคม

**HS 477 997 ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การทาวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย เฉพาะเรื่องในสาขาวิชา สังคมวิทยา โดยประยุกต์ใช้
ระเบีย บวิธีวิจัย สังคมขั้นสูง อัน น าไปสู่ การเสริ มสร้ าง องค์ความรู้ใหม่ ที่ส ามารถประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายการ
แก้ปัญหาสังคม
**HS 477 998 ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การทาวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย เฉพาะเรื่องในสาขาวิชา สังคมวิทยา โดยประยุกต์ใช้
ระเบีย บวิธีวิจัย สังคมขั้นสูง อัน น าไปสู่ การเสริ มสร้ าง องค์ความรู้ใหม่ ที่ส ามารถประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายการ
แก้ปัญหาสังคม
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร :
- รศ. ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร) Email: dusayu@kku.ac.th

