
 
 

ข้อมูลหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีัณฑติ สาขาวชิาการบรหิารการพัฒนาสงัคม 

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Social Development Administration 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ปรัชญาดษุฎบีัณฑติ (การบรหิารการพัฒนาสงัคม) 

ปร.ด. (การบรหิารการพัฒนาสงัคม) 

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Social Development Administration) 

Ph.D. (Social Development Administration) 

 

การด าเนินการหลักสูตร 

ภาคการศกึษาที ่1 เดอืนสงิหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาที ่2 เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดรูอ้น  เดอืนมถินุายน – กรกฎาคม 

วัน-เวลา การเรียนการสอน 

  รายวชิาของหลักสตูร   เรยีนวันจันทร ์– ศกุร ์  เวลา 18.00 – 21.00 น. 

  รายวชิาภาษาอังกฤษเสรมิพืน้ฐาน เรยีนวันจันทร ์  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 

แบบ 1 (1.1) วทิยานพินธ ์ 48 หน่วยกติ • อาจมกีารเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิไดโ้ดยไมนั่บหน่วยกติ 

• วทิยานพินธ ์48 หน่วยกติ 

แบบ 2 (2.1) รายวชิาและ
วทิยานพินธ ์

60 หน่วยกติ • ศกึษารายวชิา 24 หน่วยกติ  

• วทิยานพินธ ์36 หน่วยกติ 

 



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

คณะ   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
Doctor of Philosophy Program in Social Development Administration 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
  ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาสังคม) 
: Doctor of Philosophy (Social Development Administration) 
  Ph.D. (Social Development Administration) 

 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลักสูตร 

- ไมมี - 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 1 (1.1) 48 หนวยกิต  
หลักสูตรแบบ 2 (2.1) 60 หนวยกิต  

 

5. รูปแผนของหลักสูตร 

5.1 รูปแผน   หลักสูตรปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

5.2 ภาษาท่ีใช   ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา  รับท้ังนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาตางชาติ   

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และมีความรวมมือ

ทางดานวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 นี้ ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
พัฒนาสังคม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 จะเริ่มเปดการสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 (สิงหาคม 
2560) 

คณะกรรมการสภาวิชาการ  อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 
เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 3/2560  
เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2561 และครั้งท่ี 4/2562  
เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2562 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 

1. นักบริหารดานการพัฒนาสังคมมืออาชีพ ท่ีปฏิบัติงานดานการพัฒนาสังคมและความรับผิดชอบทาง
สังคม ท้ังในองคการภาครัฐและองคการเอกชน 

2. อาจารยและนักวิชาการดานการบริหารการพัฒนาสังคมและดานอ่ืน ๆ  ท่ี เ ก่ียวของใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

3. บุคลากรในหนวยงานราชการหรือสถานประกอบการท่ีมีการใชความรูดานการพัฒนาสังคม การ
วิเคราะหนโยบาย การวางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคม 

4. อาชีพอิสระอ่ืน ๆ 
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9. ช่ือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ปรับปรุง สมอ. 08 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว 

ประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว 

ประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

หมายเหต ุ

นางสาวดุจเดือน  
    พันธุมนาวิน 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย Ph.D. (Education) University of 
Minnesota (U.S.A.) 

2544        

 

 

 

 

 

 

 
   คงเดิม 

   Master of Arts 
(Education) 

University of 
Minnesota (U.S.A.) 

2541 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ (ไทย) 

2538 

นายอาแว 
          มะแส 

xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. (Social Sciences) University of Bath 
(U.K.) 

2540       

Master of Agricultural 
Science (Rural 
Development 
Administration & 
Management) 

The University of 
Queensland 
(Australia) 

2533 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร (ไทย) 

2526 

นายหล่ี  
      เหรินเหลียง 
 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย ปร.ด. (พัฒนาสังคมและ
การจัดการส่ิงแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร (ไทย) 

2555 นายหล่ี  
      เหรินเหลียง 
 

xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (พัฒนาสังคม
และการจัดการ
ส่ิงแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2555 **คงเดมิ ปรับ
ตําแหนงทาง
วิชาการ (สมอ.
08) สภา
สถาบันอนุมัติ 
4/2562 เมื่อ
วันที่ 25 เม.ย.
2562 

Master of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2542 Master of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2542 

Bachelor of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2535 Bachelor of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2535 

หมายเหตุ * ปรับตําแหนงทางวิชาการ ของ อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง โดยไดรบัอนุมัตจิากสภาสถาบัน ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 25 เม.ย.2562 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เลขท่ี 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในหวงเวลาท่ีผานไป 50 ป นับต้ังแตเริ่มตนใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย ซ่ึง
ถือเปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ โครงสรางระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ภาคอุตสาหกรรมและบริการเติบโตอยางรวดเร็ว ความเปนเมืองและความ
ทันสมัยขยายตัวอยางเห็นไดชัด ประชาชนไทยมีรายไดเปนตัวเงินเพ่ิมข้ึนจากกิจการนอกภาคเกษตร จนทําให
สัดสวนของรายไดของประชาชนจากภาคเกษตรลดลงเหลือเพียงประมาณรอยละ 10 และเกิดการเคลื่อนยาย
ของประชาชนจากเขตชนบทไปสูเขตเมืองอยางสําคัญและตอเนื่อง ทําใหสภาพทางสังคมมีความซับซอนมากข้ึน 
และโครงสรางทางสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนกระทบการทําหนาท่ีตาง ๆ ในสังคม ท่ีตองมีการปรับตัว
ใหทันการณเชนกัน ระบบสังคม รวมท้ังสถาบันและองคการทางสังคมแผนดั้งเดิมจะตองมีการปรับตัวให
เหมาะสม จึงจะสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว แนวโนมเชนนี้แสดงใหเห็นถึง
การรุกของระบบสังคมแผนใหมท่ีเปนทางการและมีความซับซอนมากข้ึนเพ่ือแทนท่ีสังคมดั้งเดิม สภาพและ
ปญหาลักษณะท่ีคลายคลึงกันนี้สามารถพบไดในประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ หลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก ซ่ึงมีบริบททางสังคมเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ีคลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม ดวยขอจํากัดเชิง
นโยบายของรัฐ และการปรับตัวของประชาชน ทําใหสังคมแผนดั้งเดิมยังคงดํารงอยูอยางคูขนานกับสังคมแผน
ใหม ในขณะเดียวกันสังคมแผนใหมยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีไดดีและ
เหมาะสมกับปญหาและความตองการใหม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน   

สถานการณในอนาคต ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี อยาง
กวางขวางและรวดเร็ว ทําใหปญหาตาง ๆ มีความซับซอน จึงเปนสิ่งทาทายหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมท้ังภาคประชาชน ในการบริหารการพัฒนาสังคมในระดับตาง ๆ เพ่ือใหมีการปรับนโยบาย
และการดําเนินงานในระดับตาง ๆ ใหเหมาะสมและตอเนื่อง  

 
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  ประชากรมนุษยในโลกไดขยายเพ่ิมข้ึนรวดเร็วจากประมาณ 1,000 ลานคนในป พ.ศ. 2443 เปน
ประมาณ 6,300 ลานคนในป พ.ศ. 2543 และมีการคาดการณโดยหนวยงานของสหประชาชาติวาจะเพ่ิมข้ึน
เปนประมาณ 9,000 ลานคนในป พ.ศ. 2593 ตัวแปรประชากรมนุษยมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท้ังดานการพัฒนาและดานผลกระทบ ข้ึนอยูกับการเตรียมพรอมในการพัฒนา
ประชากรเหลานี้ และการพัฒนาดานตาง ๆ เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของประชากรอยางสําคัญ  
  การพัฒนาสังคมเปนมิติของการพัฒนาท่ีมีความสําคัญมากในยุคปจจุบัน และนับวันจะมี
ความสําคัญมากข้ึนอยางตอเนื่องในอนาคต ท้ังนี้เพราะปญหาสังคมเปนปญหาท่ีดํารงอยูและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ตามการขยายตัวของประชากร ไมวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาดานอ่ืน ๆ จะประสบ
ผลสําเร็จมากเพียงใดก็ตาม ในขณะเดียวกัน ปจจัยทางสังคมมีความเก่ียวของกับความสําเร็จของการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและดานอ่ืน ๆ ท้ังในฐานะท่ีเปนปจจัยสงเสริม และปจจัยขัดขวางการพัฒนา  
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  ในปจจุบัน เปนท่ีทราบกันดีวาประเด็นปญหาทางสังคม เชน ความยากจน ความเหลื่อมล้ําของ
รายไดและการเขาถึงบริการของรัฐและสวัสดิการดานตาง ๆ รวมท้ังการกีดกันทางสังคม เกิดข้ึนและดํารงอยู
ควบคูกับความเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของประชากรท่ีมีแนวโนมสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน และปญหาการทําหนาท่ีท่ีไมสมบูรณของ
องคประกอบและสถาบันตาง ๆ ในสังคมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเชนกัน รวมท้ังการพัฒนาท่ีมองขามมิติทางสังคม
และวัฒนธรรม มักจะนํามาซ่ึงความไมสมดุลในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
ซ่ึงเก่ียวของกับความแตกตางทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนกลุมตาง ๆ และโอกาสในการเขาถึงการพัฒนา
ของคนเหลานี้  ปรากฏการณและแนวโนมดังกลาวนี้เปนสิ่งท่ีทาทายผูท่ีเก่ียวของกับงานพัฒนาอยางมาก ใน
การท่ีจะขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาแผนสมดุลและมีความยั่งยืน ดวยเหตุนี้สาขาวิชาการพัฒนาสังคมจึงรับ
ความสนใจอยางมากจากนักวิชาการ ผูกําหนดนโยบาย และผูปฏิบัติงานพัฒนา ในชวง 3-4 ทศวรรษท่ีผานมา   
  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหการพัฒนาการศึกษาในระดับสูงดานการบริหารการพัฒนาสังคม
มีความสําคัญมากตอการพัฒนาองคความรูและบุคลากร เพ่ือท่ีจะนําความรูไปปรับใชในการยกระดับคุณภาพ
สังคมและการจัดการกับปญหาทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเขาใจพลวัตของปญหาท่ีเกิดข้ึนตาม
กาลเวลาและบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนไป บุคลากรเหลานี้จําเปนตองมีความรูความเขาใจในระดับลึกถึงลักษณะ
และท่ีมาของปญหาสังคม ตลอดจนมีทักษะข้ันสูงในการวิเคราะหปญหา การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ
การขับเคลื่อนการพัฒนาแผนสมดุลและยั่งยืน ท้ังในระดับโลก ระดับชาติ และระดับทองถ่ิน  
  
12. ผลกระทบจากขอ 11.1-11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ดวยบริบททางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีไดกลาวไวในขอ 11.1-11.2 ทําใหมีความ
จําเปนท่ีจะตองออกแผนหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและพลวัตของปญหา กระบวนการจัดการศึกษา 
และความคาดหวังของสังคมตอผลผลิตของหลักสูตร 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีฐานะเปนหนวยงานดานการศึกษาของรัฐ ท่ีมีพันธกิจหลักใน
การดําเนินงานดานการศึกษาและวิชาการในสาขาการบริหารการพัฒนา 3 ดาน ไดแก (1) การผลิตบุคลากรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และมีคุณธรรม ท่ีจะออกไปมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง ท้ังใน
ฐานะผูนําและองคประกอบของการเปลี่ยนแปลง ท่ีมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ท้ังในกิจการภาครัฐและภาคเอกชน (2) การผลิตเนื้อหาของการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะผลงานวิชาการ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู การพัฒนาวิธีการศึกษาวิจัย การผลิต
ขอมูล การวิเคราะห การแสดงจุดยืนและขอเสนอแนะตอสังคมและหนวยงาน และ (3) การผลิตผลงานบริการ
วิชาการและงานท่ีปรึกษา การออกแผนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม มี
องคประกอบท้ัง 3 ดานดังกลาว ท่ีมีเนื้อหาดานการบริหารการพัฒนาสังคม ซ่ึงจําเปนตองมีสวนผสมของพหุ
ศาสตร ไดแก กลุมทฤษฎี กรอบแนวคิด และหลักการพ้ืนฐาน อันประกอบดวย ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับการพัฒนาสังคม กลุมการบริหารจัดการประกอบดวย หลักการบริหารการพัฒนาสังคม นโยบายและ
แผนการพัฒนาสังคม  การจัดการองคการทางสังคม ยุทธศาสตร ภาวะผูนํา และการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม 
กลุมเครื่องมือประกอบดวย วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหทางสังคมศาสตร ท้ังในแนวทางเชิงปริมาณและ
แนวทางเชิงคุณภาพ  

ดวยความตระหนักถึงความสําคัญท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสังคมในฐานะท่ีเปนองคประกอบท่ี
จําเปนของการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนในสังคมรวมสมัยท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค
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เอเชียและแปซิฟก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงเห็นความจําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก ดานการบริหารการพัฒนาสังคม เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความ
ชํานาญระดับสูง และเปนทรัพยากรมนุษยท่ีพรอมดวยคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคม ท้ังนี้ คณะ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนหนวยงานชั้นนําในการผลิตบัณฑิตระดับสูงดานการพัฒนาสังคมในประเทศ
ไทย มีความพรอมดานบุคลากร ซ่ึงประกอบดวยคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณสูง ท้ังดานการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการ ท่ีจะทําการสอนและใหคําปรึกษาแนะนําแกนักศึกษาในระดับนี้เปนอยางดี 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/หลักสูตรอ่ืนของสถาบัน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาตอยอดจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม ของคณะพัฒนาสังคม 
ซ่ึงไดเปดสอนมาต้ังแตปการศึกษา 2526 และตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือความเหมาะสมจนมาเปน 
สาขาการบริหารการพัฒนาสังคมในปจจุบัน หลักสูตรนี้มีกรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
ความเขาใจในเนื้อหาแบบสหวิทยาการดานสังคมศาสตร และมีทักษะในการวิเคราะห วิพากษ วิจัย กําหนด
นโยบาย วางแผนและบริหารการพัฒนาสังคม รวมท้ังมีจิตสํานึกแหงการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง ควบคูกับ
การมีคุณธรรม ท้ังนี้เพ่ือสนองตอบความตองการบุคลากรท่ีมีคุณภาพของหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องคการสาธารณประโยชน  

การจัดการเรียนการสอนสามารถอาศัยผลผลิต และเชื่อมโยงทางวิชาการและองคความรูในบางมิติกับ
คณะอ่ืน ๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดแก รัฐประศาสนศาสตร พัฒนาการเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สถิติประยุกต ภาษาและการสื่อสาร กฎหมาย และ การพัฒนาทองเท่ียว  
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุงผลิตบัณฑิตใหเปนนักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะหและกําหนดนโยบายและการวางแผน และ
นักบริหารดานการพัฒนาสังคม และสรางองคความรูใหมดานการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตรการบริหาร 

 
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.2.1 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณภาพสูงดานการบริหารการพัฒนาสังคม ท่ีพรอมดวย
ความสามารถดานสติปญญา ความรู และทักษะ ท้ังดานการวิจัย การวิเคราะหนโยบาย และการวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม รวมท้ังมีความคิดสรางสรรคท่ีจะนําองคความรูและทักษะไปประยุกตใชในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ และในการบริหารการพัฒนาสังคมใหเปนท่ียอมรับในระดับตางๆ ตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล 
  1.2.2  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีความรอบรูและคุณธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการ
ดานทรัพยากรมนุษย ในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคมและสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ในการเปนนักวิชาการ 
นักวิจัย ท่ีปรึกษา หรือผูบริหารชั้นนําในหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท้ังใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับสากล 
  1.2.3 สรางสมรรถนะดานการวิจัยแกนักศึกษาใหเปนผูนําทางวิชาการ ท่ีสามารถสรางพัฒนาตอ
ยอด และบูรณาการความรู เพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาและแกไขปญหาดานการบริหารการพัฒนาสังคม
ในระดับตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนาเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐานตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- พัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการ
องคความรูระดับชาติและระดับ
สากล 

- เอกสารหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ และสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
สิ่งแวดลอม และความตองการ
ของผูใชบัณฑิต 

- สงเสริมการดําเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองคความรูและการวิจัยท่ี
ประยุกตศาสตรการบริหารกับองค
ความรูดานการกําหนดนโยบาย 
การวางแผนยุทธศาสตร และการ
บริหารการพัฒนาสังคม 
- สงเสริมการทําวิจัยกรณีศึกษา 

- จํานวนเงินวิจัยตออาจารยประจํา 
- จํานวนโครงการวิจัยในแตละป 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

- พัฒนาอาจารยใหมีความรูดาน
การเรียนการสอน การวิจัยและ
การบริการวิชาการ 

- สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยท้ัง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- สงเสริมการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

- จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพ 
- จํานวนการจัดการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
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แผนการพัฒนาเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐานตัวบงช้ี 

- สงเสริมใหอาจารยไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการในตางประเทศ 
- จัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงในการทํา
วิจยัและการเรียนการสอน 

- จํานวนอาจารยท่ีไปเสนอ
ผลงานวิชาการในตางประเทศ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

เปนการศึกษาระบบทวิภาค ในปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาค
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ตอภาคการศึกษา และอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนมี
ระยะเวลาภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห ตอภาคการศึกษา เทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาปกติ 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2560 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดูรอน  เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

 2.2.1 มีความรูภาษาอังกฤษใน
ระดับดีและความรูคอมพิวเตอรในระดับ
ใชได โดยตองเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
บริหารการพัฒนาสังคม ท้ังนี้ ผูท่ีมี
ความรูต่ํากวามาตรฐานท่ีกําหนด 
จะตองปรับปรุงมาตรฐานความรูของ
ตนเองใหไดตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
กําหนด มิฉะนั้น ถือวาขาดคุณสมบัติ 
 สําหรับความรูภาษาอังกฤษ 
ผูสมัครตองมีความรูภาษาอังกฤษตาม
เกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาโททุก
สาขา จากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศ 
ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
การ อุดม ศึกษา  ( สกอ . )  ห รื อสํ านั ก ง าน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
องคการท่ีมีมาตรฐานใหการรับรองหรือมีวิทย
ฐานะท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหเขาเปนนักศึกษา 

 

ปรับลําดับเนื้อหาให
เขาใจชัดเจน และ
เพ่ิมฐานของผูสมัคร
ใหกวางข้ึน 

 2.2.2 สําเร็จการศึกษาปริญญา
โททุกสาขา จากสถาบนัการศึกษาใน
หรือตางประเทศ ท่ีไดรับการรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  

2.2.2 มีความรูภาษาอังกฤษในระดับดี
และความรูคอมพิวเตอรในระดับใชได โดยตอง
เปน ไปตามมาตรฐาน ท่ี กําหนดโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ท้ังนี้ ผูท่ีมี
ความรูต่ํ ากวามาตรฐานท่ีกําหนด จะตอง
ปรับปรุงมาตรฐานความรูของตนเองใหไดตาม

ปรับลําดับเนื้อหาให
เขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผล 

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
กําหนด มิฉะนั้น ถือวาขาดคุณสมบัต ิ

สําหรับความรูภาษาอังกฤษ ผูสมัครตอง
มีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีสถาบัน
กําหนด 

 2.2.3 สําหรับหลักสูตรแบบ 1 
(1.1)  ตองมีประสบการณในการทําวิจัย 
หรือรวมทําวิจัยนอกเหนือจากงานวิจัยท่ี
เปนวิทยานิพนธ อยางนอย 1 เรื่อง 

2.2.3 สําหรับหลักสูตรแบบ 1 (1.1) ตอง
มีประสบการณในการทําวิจัยดวยตนเองท่ี
นอกเหนือจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท 
อยางนอย 1 เรื่อง หรือรวมทําวิจัยกับผู อ่ืน
นอกเหนือจากงานวิจัยท่ีเปนวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาโท อยางนอย 2 เรื่อง 

เพ่ือรับผูสมัครท่ี มี
คุณภาพยิ่งข้ึนเพ่ือให
สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 2.2.4 ผานการคัดเลือกตาม
เกณฑของสถาบัน ในการสอบขอเขียน 
และ/หรือสอบสัมภาษณ 

คงเดิม  

 
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 - การปรับตัวของนักศึกษาท่ีมาจากตางสาขา 
 - ทักษะในการอานและเขียนภาษาอังกฤษ 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาตามขอ 2.3 

 - มีวิชาพ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคมสําหรับนักศึกษาตางสาขา 
 - มีการสอนเสริมการอานและเขียนภาษาอังกฤษ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

     1) แบบ 1 (1.1) 

ป/ช้ันป 2560 2561 2562 2563 2564 

1 2 2 2 2 2 
2 - 2 2 2 2 
3 - - 2 2 2 

รวม 2 4 6 6 6 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ - - 1 2 2 

      
     2) แบบ 2 (2.1) 

ป/ช้ันป 2560 2561 2562 2563 2564 

1 8 8 8 8 8 
2 - 8 8 8 8 
3 - - 8 8 8 

รวม 8 16 24 24 24 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ - - 2 6 6 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  ใชงบประมาณแผนดินและงบรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมีคาใชจายตอ 
ปการศึกษา ดังนี้ 

แผนการศึกษา 
คาใชจายตอป รวมคาใชจาย 

ตลอดหลักสูตร ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

แบบ 1 (1.1) 95,000 156,000 120,000 371,000 

แบบ 2 (2.1) 168,000 140,000 156,000 464,000 

 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 

      แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

  แบบสื่อทางไกลผานอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

 หลักเกณฑการเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวา
ดวยการศึกษา พ.ศ. 2557 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม แบงแผนการศึกษาออกเปน 
2 แบบ คือ แบบ 1 (1.1) และ แบบ 2 (2.1) โดยมีรายละเอียดจํานวนหนวยกิตในแตละแผนการศึกษา
ดังตอไปนี้ 
  แบบ 1 (1.1) เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยนักศึกษาตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 

48 หนวยกิต และอาจจะมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไมนบัจํานวนหนวยกิต 
  แบบ 2 (2.1) เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยและการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยนักศึกษาตอง

ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และตองศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 

 3.1.2 โครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร 

 โครงสรางเดิม  โครงสรางใหม 

หมวดวิชา แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1) หมวดวิชา แบบ 1(1.1) แบบ 2(2.1) 

1. หมวดวิชาเสรมิพ้ืนฐาน 3 วิชา ไมนับหนวยกิต 3 วิชา ไมนับหนวยกิต  
2. หมวดวิชาหลัก อาจใหมีการเรียนเพ่ิมเติม

โดยไมนับหนวยกิตก็ได 
6 หนวยกิต  

3. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 9 หนวยกิต  
4. หมวดวิชาเลือก 9 หนวยกิต             คงเดิม 
5. สอบวัดคุณสมบัต ิ ตองสอบใหผานภายใน 2 ป 

นับจากวันข้ึนทะเบียนเปน
นักศึกษา 

ตองสอบใหผานภายใน 2 ป 
หลังจากเรยีนรายวิชาครบ 

 

6. วิทยานิพนธ 
(จัดทําเปนภาษาอังกฤษ) 

48 หนวยกิต 36 หนวยกิต  6. วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

รวม 48 หนวยกิต 60 หนวยกิต รวม 48 หนวยกิต 60 หนวยกิต 

หมายเหตุ * ไดปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) โดยสภาสถาบันไดอนุมตัิการปรับปรุงแกไขครั้งน้ีแลว ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2562 

เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 และใหเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 

 

  

12 



3.1.3 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

เปนวิชาท่ีตองเรียนโดยไมนับหนวยกิต และไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมเฉลี่ย นักศึกษา
จะตองเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  หนวยกิต 

ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 3 (3-0-6) 
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills 

Development 
 

 

ภส 6000 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6) 
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate 

Studies 
 

 

พค 4000 
SD 4000 

พ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคม  
Fundamentals of Social Development Administration 

3 (3-0-6) 

 
หมายเหตุ 1. การเรียนการสอนมุงเนนการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการ เปน

ภาษาอังกฤษ โดยเง่ือนไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
2. การยกเวนการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน พค 4000 พ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคม  
ใหเปนไปตามประกาศของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

 

ข. หมวดวิชาหลัก เปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) มี 2 วิชา 6 หนวยกิต 

ไดแก 
 

  หนวยกิต 

พค 8001  
SD 8001 
 

ทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม 
Social Development Theories and Discourses 

3 (3-0-6) 

พค 8002 
SD 8002 

การบริหารการพัฒนาสังคมข้ันสูง 
Advanced Social Development Administration  

3 (3-0-6) 
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ค. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย เปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) มี 3 วิชา 

9 หนวยกิต ไดแก 
  หนวยกิต 

พค 8101 
SD 8101 
 

ปรัชญาสังคมศาสตร 
Philosophy of  Social Science 
 

3 (3-0-6) 

พค 8102 
SD 8102 
 

ระเบียบวิธวีิจัยเชิงปริมาณ  
Quantitative Research Methodology 
 

3 (3-0-6) 

พค 8103 
SD 8103 

ระเบียบวิธวีิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research Methodology 
 

3 (3-0-6) 

 

ง. หมวดวิชาเลือก เปนวิชาท่ีกําหนดใหนักศึกษาแผน 2 (2.1) ตองเลือกเรียน จํานวนอยาง

นอย 3 วิชา  9 หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 
  หนวยกิต 

พค 8201   
SD 8201   

รัฐ ประชาสังคม และการพัฒนาสังคม 
State, Civil Society and Social Development 
 

3 (3-0-6) 

พค 8202   
SD 8202   

สัมมนานโยบายการพัฒนาสังคม 
Seminar on Social Development Policies 
 

3 (3-0-6) 

พค 8203   
SD 8203   

สัมมนาการพัฒนาภูมิภาคและทองถ่ิน 
Seminar on Regional and Local Development 
 

3 (3-0-6) 

พค 8204   
SD 8204   

การวิเคราะหองคการและสถาบันทางสังคม 
Analysis of Social Organization and Institution 
 

3 (3-0-6) 

พค 8205   
SD 8205   

สัมมนาการประกอบการทางสังคม  
Seminar on Social Entrepreneurship 
 

3 (3-0-6) 

พค 8206   
SD 8206    

สัมมนาภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
Seminar on Leadership and Change Management 

3 (3-0-6) 

   
พค 8207 
SD 8207 

วัฒนธรรมองคการทางสังคม 
Social Organization Culture 
 

3 (3-0-6) 

พค 8208 สถิติวิเคราะหข้ันสูงสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 
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SD 8208 Advanced Statistical Analysis for Social Science 
Research 
 

พค 8209  
SD 8209   

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
Qualitative Data Analysis 
 

3 (3-0-6) 

พค 8210 
SD 8210 

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือระบุกลุมเสี่ยง 
Research and Development of At-Risk People 
 

3 (3-0-6) 

พค 8211 
SD 8211 

เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการพัฒนา 
Political Economy of Development 
 

3 (3-0-6) 

พค 8212 
SD 8212 

การพัฒนาทางเลือก  
Alternative Development 
 

3 (3-0-6) 

พค 8213 
SD 8213 

สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา  
Social Institutions and Development 

3 (3-0-6) 

   
พค 8214 
SD 8214 

การวิเคราะหและประเมินผลนโยบายสังคม  
Social Policy Analysis and Evaluation 
 

3 (3-0-6) 

พค 8215 
SD 8215 

คุณธรรม จริยธรรม กับการพัฒนา  
Morals, Ethics and Development   
 

3 (3-0-6) 

พค 8216 
SD 8216 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม  
Social Development Strategy 

3 (3-0-6) 

   
พค 8217 
 
SD 8217 

สัมมนาปฏสิัมพันธระหวางประชากรและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 
Seminar on Interaction of Population and Social Changes 

3 (3-0-6) 

พค 8218 
SD 8218 

การศึกษาตามแนวแนะ  
Directed  Studies 

3 (3-0-6) 

 

จ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ  

เปนหมวดวิชาท่ีนักศึกษาตองทําวิจัยเพ่ือเปนวิทยานิพนธ โดยผูท่ีศึกษาในแผนการศึกษา แผน 
1 (1.1) ตองทําวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต และผูท่ีศึกษาในแผนการศึกษา แผน 2 (2.1) ตองทําวิทยานิพนธ 36 
หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

  หนวยกิต 

พค 9900 วิทยานิพนธ (แบบ 1(1.1))  48 หนวยกิต 
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SD 9900 Dissertation (Track 1 (1.1)) 
 

พค 9901  
SD 9901 

วิทยานิพนธ (แบบ 2(2.1))  
Dissertation (Track 2 (2.1)) 

36 หนวยกิต 

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

(1) แผนการศึกษา แบบ 1(1.1) 

  นักศึกษาท่ีเรียนในแผนการศึกษาแบบ  1(1.1)  ตองสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) ใหผานภายใน 2 ป นับจากวันลงทะเบียนเปนนักศึกษา และสามารถเริ่มพัฒนาโครงราง
วิทยานิพนธ (Dissertation Proposal) ไดทันที 
 
 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 – ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

พค 4000 
SD 4000 

พ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคม * 
Fundamentals of Social Development Administration 

3 (3-0-6) 
(ไมนับหนวยกิต) 

พค 9900 
SD 9900 

วิทยานิพนธ (แผน 1 (1.1)) 
Dissertation (Track 1(1.1)) 

48 หนวยกิต 

หมายเหตุ * การยกเวนการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน พค 4000 พ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคม ใหเปนไป

ตามประกาศของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
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(2) แผนการศึกษา แบบ 2(2.1) 

 
     ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  หนวยกิต 

ภส 4003 
LC 4003 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 
Advanced Integrated English Language Skills Development 

3 (3-0-6) 
(ไมนับหนวยกิต) 

พค 4000 
SD 4000 

พ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคม * 
Fundamentals of Social Development Administration 

3 (3-0-6) 
(ไมนับหนวยกิต) 

พค 8001  
SD 8001 

ทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม 
Social Development Theories and Discourses 

3 (3-0-6) 

พค 8101 
SD 8101 

ปรัชญาสังคมศาสตร 
Philosophy of Social Science 

3 (3-0-6) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ภส 6000 
LC 6000 

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา 
Advanced Reading and Writing in English for Graduate 
Studies 

3 (3-0-6) 
(ไมนับหนวยกิต) 

พค 8002 
SD 8002 

การบริหารการพัฒนาสังคมข้ันสูง 
Advanced Social Development Administration  

3 (3-0-6) 

พค 8102 
SD 8102 

ระเบียบวิธวีิจัยเชิงปริมาณ  
Quantitative Research Methodology 

3 (3-0-6) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

พค 8XXX 
SD 8XXX 

วิชาเลือก 
Elective course 

3 (3-0-6) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

พค 8103 
SD 8103 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research Methodology 

3 (3-0-6) 

พค 8XXX 
SD 8XXX 

วิชาเลือก 
Elective course 

3 (3-0-6) 

พค 8XXX 
SD 8XXX 

วิชาเลือก 
Elective course 

3 (3-0-6) 

สอบคุณสมบัติ 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 – ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 
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พค 9901 
SD 9901 

วิทยานิพนธ (แบบ 2(2.1))  
Dissertation (Track 2(2.1) 

36 หนวยกิต 

 

หมายเหตุ *การยกเวนการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน พค 4000 พ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคม ใหเปนไปตาม

ประกาศของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 

(1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน* (เปนวิชาท่ีไมนํามานับรวมแตมเฉลี่ย)  

 
ภส 4003  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง  3 (3-0-6)  

LC 4003  Advanced Integrated English Language Skills Development 

 

 เนื้อหาและกิจกรรมเนนการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน 
สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอหนาชั้นเปนกลุมยอย การเขียนสรุปเพ่ือจับ
ประเด็นสําคัญ การเขียนรายงานและการวิจัย โดยผูบรรยายอาจมอบหมายงานกลุมตามความเหมาะสม  
 
 Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, 
speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic writing. Students will also 
work in small groups, practicing paper presentation techniques, precis writing and research 
writing. 
  

ภส 6000  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา  3 (3-0-6)  

LC 6000  Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 

 
 ทบทวนกลวิธีท่ีจําเปนตอการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบดวยความรู
ทางดานโครงสรางประโยค ศัพทท่ัวไปและศัพทเฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธของเนื้อหาภายในอนุเฉทและ
เรื่องท่ีอาน 
 
 Review of essential reading and writing strategies required to read and write academic 
English. Course contents include work on sentence structures, vocabulary and recognition of 
major thought relationships in paragraphs, as well as practice in reading and writing academic 
English. 
 

พค 4000  พ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคม  3 (3-0-6)  

SD 4000  Fundamentals of Social Development Administration 
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 แนวความคิดเก่ียวกับระบบสังคม กระบวนทัศน และพัฒนาการของทฤษฎีสังคมท่ีเปน
รากฐานของสํานักคิดและกลุมทฤษฎีทางสังคม วิวัฒนาการของการพัฒนาสังคม ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาสังคมและการบริหารการพัฒนาสังคม ความเปนสหสาขาวิชาในการบริหารการพัฒนาสังคม พ้ืนท่ีทาง
สังคมสําหรับบุคคล กลุมและชุมชนในการบริหารการพัฒนาสังคม 

 
Concepts of social system, paradigm and the development of social theories as a 

foundation to schools of thought and the groups of social theories; evolution of development, 
theories of social development and social development administration, interdisciplinary 
approach to social development administration, the space of individuals, groups and 
communities in social development administration. 

 
* การยกเวนไมตองเรียนวิชาในหมวดนี้ใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถาบันกําหนดหรือเปนไปตามประกาศ

ของสถาบันและของคณะ 
 

(2) หมวดวิชาหลัก   

 

พค 8001  ทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม  3 (3-0-6)  

SD 8001 Social Development Theories and Discourses  

 

กําเนิดและพัฒนาการของทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมและความซับซอน
ของการเมือง  ทฤษฎีการพัฒนาสังคมกระแสหลัก ประเด็นใหมๆทางสังคม การพัฒนาทางเลือก และแนวคิด
แผนองครวม แนวคิดการพัฒนาแผนพหุลักษณ แนวทางการพัฒนาสังคมท่ีไดรับความนิยมในวงกวาง 

 
Origin and evolution of development theories and discourses, social development and the 

complexity of politics, mainstream social development theories, current social issues, alternative 
development and holism, development pluralism, and popular social development approaches. 
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พค 8002   การบริหารการพัฒนาสังคมข้ันสูง  3 (3-0-6)  

SD 8002  Advanced Social Development Administration 

 
การตรวจสอบแนวทางเชิงทฤษฎีหลัก ๆ เก่ียวกับการบริหารการพัฒนาสังคม เทคนิคและยุทธศาสตร

การบริหารสําหรับการจัดทํานโยบายและการวางแผนพัฒนาสังคม ความสําเร็จและความลมเหลวขององคการ
ภาครัฐและองคการท่ีไมแสวงหากําไรในการนํานโยบายและแผนงานพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ 

 
Examination of major theoretical approaches to social development administration, 

administrative techniques and strategies in social development policy- making and planning, 
achievements and failures of public and non- profit organizations in their implementation of 
social development policies and programs. 

 
 (3) หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย   

 
พค 8101 ปรัชญาสังคมศาสตร  3 (3-0-6)  

SD 8101  Philosophy of Social Science 

 
กระบวนทัศน นิยาม และองคประกอบของปรัชญาสังคมศาสตร การอภิปรายในหัวขอท่ีเก่ียวของกับ

ธรรมชาตินิยม การตีความนิยม พหุนิยม สังคมศาสตรวิพากษ ความสัมพันธเชิงเหตุและผลในทางสังคมศาสตร 
ความมีเหตุผล และการอธิบายเชิงโครงสรางและหนาท่ี ขอถกเถียงเก่ียวกับอุปนัยนิยม ปจเจกนิยมและองครวม
นิยม วัตถุประสงคและคานิยม ความสัมพันธระหวางปรัชญาสังคมศาสตรกับแผนงานวิจัย 
 

 Paradigms, definitions and components of social science philosophy; discussion on 
related topics including naturalism, interpretivism, pluralism, critical social science, causal 
reasoning in social science, rationality, structural and functional explanation; reductionism, 
individualism and holism debates; objective and values; relationship between philosophy of 
social science and research programs. 
  

20 



พค  8102  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  3 (3-0-6)  

SD  8102  Quantitative Research Methodology 

 
แนวคิด ข้ันตอน เทคนิค และวิธีการในการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตรท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาวิจัยความสัมพันธเปรียบเทียบและการวิจัยเชิงทดลองประเมินผลการพัฒนาตาง ๆ ตั้งแตการสราง
กรอบแนวคิดทางการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงค การประมวลเอกสาร การตั้งสมมติฐาน กลุมตัวอยางและ
วิธีการสุมตัวอยาง การพัฒนาเครื่องมือวัด การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหทางสถิติข้ันสูง การตีความผลการ
วิเคราะหขอมูล และแนวทางการเขียนรายงาน/บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพร 

 
Principles, processes, techniques and methods for social science relating to 

correlational comparative study and experimental evaluative study starting from research 
conceptual framework, objectives, literature reviews, hypotheses, sample and sampling 
methods, scale development, data gathering, statistical analyses, interpretation and writing 
report/article for publication. 

 
พค  8103  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  3 (3-0-6)  

SD  8103  Qualitative Research Methodology 

 
ปรัชญา แนวคิด และวิวัฒนาการของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแผนการวิจัย กระบวนการ วิธีการ

และข้ันตอนของการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมขอมูลและเทคนิคตาง ๆ ในการรวบรวมขอมูลเชิง
คุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและการตีความ ตลอดจนการรายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
Philosophy, concept and evolution of the qualitative research; qualitative research 

design; process, methods and steps in the operation of qualitative research; data collection 
and techniques; data analysis and interpretation; and reporting qualitative research findings.  
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(4) หมวดวิชาเลือก 

 
พค 8201 รัฐ ประชาสังคม และการพัฒนาสังคม    3 (3-0-6)  

SD 8201 State, Civil Society and Social Development 

 

 แนวคิดและรูปแบบของรัฐ ไดแก รัฐประชาธิปไตย รัฐสวัสดิการ รัฐสังคมนิยม รัฐพัฒนานิยม และรัฐ
ในรูปแบบอ่ืน ๆ การจัดการภาคีแบบใหม หลังสมัยใหมนิยม และหลังโครงสรางนิยม มโนทัศนวาดวยประชา
สังคม ปริมณฑลสาธารณะ สังคมเขมแข็ง และการเปนภาคีรวมระหวางกลุมท่ีแตกตางหลากหลาย ประชา
สังคมเชิงบวกและเชิงลบ ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาสังคมในการพัฒนาสังคม แนวคิดและความเปนจริง
ของประชาสังคมโลก 
 

 Concepts and forms of state including democratic state, Welfare state, Socialist state, 
Development state and other forms of state, new public governance, Postmodernism, and 
Post- structuralism; concepts of civil society, public sphere, social capital, strong society, and 
partnerships between variety of groups; positive and negative civil society, the relationship 
between the state and civil society in social development; an approach and reality of global 
civil society. 
 

พค 8202  สัมมนานโยบายการพัฒนาสังคม  3 (3-0-6)  

SD 8202  Seminar on Social Development Policies 

 

การวิเคราะหนโยบายการพัฒนาสังคมโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายเนนหนักแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
กระบวนนโยบายพัฒนาสังคม เนื้อหาของนโยบายพัฒนาสังคมและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ แรงผลักดันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอนโยบายการพัฒนาสังคม 

 
Analysis of social development policies using case studies; discussions emphasizing 

concepts and theories of social policy processes, content of social policy and factors affecting 
social policy implementation; socio- political and economic forces influencing social 
development policies. 
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พค 8203  สัมมนาการพัฒนาภูมิภาคและทองถิ่น  3 (3-0-6)  

SD 8203  Seminar on Regional and Local Development 

 
 ทฤษฎี แนวคิด นโยบาย ยุทธศาสตร แผน รูปแบบ และกลไกในการบริหารและจัดการพัฒนาภูมิภาค
และทองถ่ิน ความสัมพันธพิเศษระหวางหนวยงานเก่ียวกับการบริหารจัดการ บทบาทของภาคเอกชนและ
ประชาสังคมในการสรางความรวมมือกับหนวยงานราชการ การเปรียบเทียบกรณีศึกษาในประเทศไทยกับ
กรณีศึกษาจากตางประเทศ 
 
 Theories, concepts, policies, strategies, plans, forms and mechanisms for governing and 
managing regional and local development; distinctive relationships between units dealing with 
governance and administration; roles of the private sector and civil society in cooperating with 
government agencies; comparison between cases in Thailand with cases from other countries. 
 
พค 8204  การวิเคราะหองคการและสถาบันทางสังคม  3 (3-0-6)  

SD 8204  Analysis of Social Organization and Institution 

 

 แนวคิดและทฤษฎีองคการและสถาบันทางสังคม ซ่ึงรวมถึงการศึกษาตามแนวทางปฏิฐานนิยม 
แนวทางศาสตรแหงการตีความ แนวทางทฤษฎีวิพากษและหลังภาวะนวสมัย การออกแบบองคการและสถาบัน
ทางสังคม การสรางและพัฒนาความเปนสถาบันขององคการ ความชอบธรรมและวิกฤติขององคการและ
สถาบันทางสังคม องคการและสถาบันแหงการเรียนรู 
 
 Concepts and theories of social organization and institution including positivism, 
hermeneutics, critical theory and postmodernism; design of organization and institution; 
creation and development of institutionalization of organization, legitimacy and crisis of social 
organization and institution; learning organization and institution. 
 
พค 8205  สัมมนาการประกอบการทางสังคม  3 (3-0-6)  

SD 8205  Seminar on Social Entrepreneurship  

 
สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการประกอบการทางสังคม การเปนผูประกอบการทางสังคม 

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางกิจการเพ่ือสังคมและกิจการประเภทอ่ืนๆ ประเภทของ
กิจการเพ่ือสังคม การสรางและพัฒนากิจการเพ่ือสังคม การจัดการกิจการเพ่ือสังคมครอบคลุมการทําแผนธุรกิจ
และการระดมทุน บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการประกอบการเพ่ือ
สังคม กรณีศึกษากิจการเพ่ือสังคมท้ังในประเทศและตางประเทศ 

 
Seminar on concepts and theories related to social enterprise; comparison of 

similarities and differences between social enterprise and other types of enterprise; types of 
social enterprise; creating and developing social enterprise; social enterprise management 
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including business plan making and fundraising; and roles of state, private and civil society 
sectors in the development of social entrepreneurship; case studies of social enterprises in 
Thailand and overseas. 

 
พค 8206  สัมมนาภาวะผูนําและการจัดการการเปล่ียนแปลง  3 (3-0-6)  

SD 8206  Seminar on Leadership and Change Management 

 
สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีวาดวยภาวะผูนํา  และการจัดการการเปลี่ยนแปลง  บทบาทของผูนําในการ

สรางแรงจูงใจ สรางความรวมมือ และประสิทธิผลขององคการ บทบาทของภาวะผูนําเชิงกลยุทธในการจัดการ
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงองคการ  กรณีศึกษาองคการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  

 
Seminar on concepts and theories of leaderships and change management; leaderships’ 

roles in motivation, cooperation, and organizational effectiveness; roles of strategic leaderships 
in change management; case study of public, private and civic organizations. 

 
พค 8207  วัฒนธรรมองคการทางสังคม  3 (3-0-6)  

SD 8207  Social Organization Culture 

 
 แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาวัฒนธรรมองคการทางสังคม ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการ 
นวัตกรรมและการพัฒนาสังคม การวิเคราะหและวินิจฉัยวัฒนธรรมองคการ การกําหนดและบริหารยุทธศาสตร
สําหรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการทางสังคม 
 Concepts and theories of social organization culture; relationship among organization 
culture, innovation and social development; analysis and diagnosis of organization culture; 
strategy formation and administration for changing social organization culture. 
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พค 8208  สถิติวิเคราะหข้ันสูงสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  3 (3-0-6)  

SD 8208  Advanced Statistical Analysis for Social Science Research 

 

สถิติวิเคราะหข้ันสูงทางสังคมศาสตร เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรหลายตัว ไดแก การ
วิเคราะหถดถอยโลจิสติก การวิเคราะหจําแนกประเภท การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหเสนทาง การวิเคราะห
ตัวแบบสมการเชิงโครงสราง การวิเคราะหพหุระดับ  และการเขียนรายงานผลการวิเคราะห 

 
Advanced Statistical Analysis for Social Science, Multivariate analyses including Logistic 

Regression, Cluster Analysis, Factor Analysis, Structural Equation Model ( SEM) , Multilevel 
Analysis and statistical report writing. 

 
พค 8209  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  3 (3-0-6)  

SD 8209  Qualitative Data Analysis 

 
 หลักการ วิธีการ และเทคนิคตางๆในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ กระบวนการและข้ันตอนในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงครอบคลุมการกําหนดรหัสเพ่ือจําแนกขอมูล การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล
เพ่ือสรางขอเสนอเชิงแนวคิดและทฤษฎี หรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษา  
 
 Principles, methods and techniques in qualitative data analysis; process and steps in 
qualitative data analysis including coding for data categorization, linking and integrating data 
for making conceptual and theoretical proposition or explanation of phenomena. 
 
พค 8210  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือระบุกลุมเส่ียง  3 (3-0-6)  

SD 8210  Research and Development of At-Risk People 

 

 การรวบรวมองคความรูจากทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการระบุประเภทของบุคคลกลุมเสี่ยง
ดานจิตและพฤติกรรม การประยุกตใชผลการวิจัยข้ันสูง เพ่ือบงชี้ปจจัยปกปองหรือเสริมสรางบุคคลกลุมเสี่ยง 
อันจะชวยบรรเทาหรือขจัดปญหาบุคคล หนวยงาน และสังคม เชน ความลมเหลวในการเรียนหรือการทํางาน 
ความไรจริยธรรม ความอยูดีมีสุขนอย หรือ อาชญากรรม เปนตน 
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 Reviewing bodies of knowledge and research findings related to indicating groups of at-
risk people in their thinking and their behavior; application of advanced research findings on 
indicating protective or supporting factors which are important for alleviate problems of 
individuals, work groups and society, for example, the study of work failure, low morality, 
crimes and low quality of life etc. 
 
พค 8211  เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการพัฒนา  3 (3-0-6)  

SD 8211  Political Economy of Development 

 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการพัฒนา ซ่ึงประกอบดวยทฤษฎีเศรษฐศาสตรคลาสสิก นีโอ

คลาสสิก มารกซิสต นีโอมารกซีสต สถาบันนิยม ทฤษฎีวิพากษ หลังโครงสรางนิยม และหลังสมัยใหมนิยม 
ประสบการณและผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการพัฒนาโดยใชตัวแบบของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม รัฐ
สวัสดิการ สังคมนิยม เคนเซียน เสรีนิยมใหมนิยม และหลังเสรีนิยมใหมนิยม เปนตน 

 
Theories of political economy on development including Classical Economics, Neo-

classical Economics, Marxism, Neo-Marxism, Institutionalism, Critical Theory, Post- structuralism, 
Postmodernism; positive and negative experiences and impacts of development through utilizing 
models of liberal economy, welfare state, socialism, Keynesianism, Neoliberalism, Post-
neoliberalism, etc. 

 
พค 8212  การพัฒนาทางเลือก  3 (3-0-6)  

SD 8212  Alternative Development 

 
แนวคิดและทฤษฎีวาดวยการพัฒนาทางเลือก ไดแก วัฒนธรรมชุมชน ธรรมิกสังคมนิยม เศรษฐศาสตร

เชิงพุทธ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแบบธรรมชาติ การทําฟารมแบบไรนาสวนผสม การประกอบการเกษตร
แบบรวมหมู และทางท่ีสาม เปนตน การจัดการทรัพยากรของสวนรวมอยางยั่งยืน ความเปนไปได 
ประสบการณ และผลกระทบจากการประยุกตใชทฤษฎีการพัฒนาทางเลือก 

 
Alternative development approaches and theories including community culture, moral 

socialism, Buddhism economy, sufficiency economy, natural agriculture, integrated farming, 
agricultural collectivism, and the third way, etc. ; sustainable management of pooled resources; 
feasibilities, experiences, and impacts of applications of these approaches. 
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พค 8213  สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา  3 (3-0-6)  

SD 8213  Social Institutions and Development 

 

 โครงสรางและหนาท่ีของสถาบันทางสังคม อันประกอบดวย สถาบันครอบครัว เครือญาติ ชุมชน 
ศาสนา และการศึกษา บทบาทของสถาบันเหลานี้ในการพัฒนาสังคม ผลกระทบของโลกาภิวัตนท่ีมีตอสถาบัน
ทางสังคม บทบาทและการปรับตัวของสถาบันเหลานี้ แนวโนมของสถาบันทางสังคมในการปรับปรุงและพัฒนา
ตัวเองเพ่ือการทําหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมใหมแหงยุคโลกาภิวัตน 
 
 Structure and function of social institutions including family, kinship, community, religion, and 
education; roles of institutions in social development; impacts of globalization on social institutions; 
problems and adaptations; tendencies of social institutions to improve and develop themselves in 
order to function effectively under the new environment in the globalization era. 
 
พค 8214  การวิเคราะหและประเมินผลนโยบายสังคม  3 (3-0-6)  

SD 8214  Social Policy Analysis and Evaluation 

 
 แนวทางศึกษาและวิเคราะหนโยบายสังคม  ข้ันตอนและตัวแบบการกําหนดนโยบาย  กระบวนการ
และวิธีการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ  
การประเมินผลนโยบายโดยเนนปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต  ผลลัพธและผลกระทบของนโยบายท่ีมีตอ
การพัฒนาสังคม  
 
 Methods of policy study and analysis; policy formulation procedures and models; process 
and methods of policy implementation; factors affecting success or failure of policy 
implementation; policy evaluation focusing on input, process, output, outcome and impact of 
policy on social development. 
 
พค 8215  คุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนา  3 (3-0-6) 

SD 8215  Morals, Ethics and Development   

 

 แนวคิดและทฤษฎีวาดวยคุณธรรม อันประกอบดวย ทฤษฎีสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม อัตนิยม การหยั่ง
รูนิยม แนวคิดแบบคานท กฎทองคํา อรรถประโยชนนิยม สัญญาประชาคม กฎธรรมชาติ มโนทัศนและ
องคประกอบ ธรรมาภิบาล พัฒนาการ แนวคิด และวิธีการของความรับผิดชอบทางสังคม บทบาทขององคการ
ภาครัฐและเอกชนในความรับผิดชอบทางสังคมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 Morality approaches and theories including cultural relativism, subjectivism, intuitionism, 
Kantianism, the golden rule, utilitarianism, social contract, natural law; the concept of good 
governance and its components; development, perspectives and methods of the social 
responsibility; roles of the public and private organizations in social responsibility for 
sustainable development. 
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พค 8216  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม  3 (3-0-6) 

SD 8216  Social Development Strategy 

 

 แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาเก่ียวกับการกําหนดยุทธศาสตร การขับเคลื่อนและบริหาร
ยุทธศาสตร การประเมินยุทธศาสตร ความสัมพันธ ระหวางมิติสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกับ
การพัฒนา การสัมมนากระบวนทัศนยุทธศาสตรการพัฒนากระแสหลัก เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และการพัฒนาทางเลือกอ่ืน ๆ 
 
 Concepts, theories and approaches of strategy formation, administration and 
evaluation; relationship among social, economic, political and cultural aspects of 
development; seminar on development strategy paradigms including mainstream, sufficiency 
economy, sustainable development and other alternative development approaches. 
 
พค 8217  สัมมนาปฏิสัมพันธระหวางประชากรและการเปล่ียนแปลงทางสังคม  3 (3-0-6) 

SD 8217  Seminar on Interaction of Population and Social Changes 

 
 การสัมมนาปฏิสัมพันธระหวางแนวคิดเก่ียวกับประชากร โครงสรางและองคประกอบของประชากร 
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ภาวะเจริญพันธุและครอบครัว การตาย และการยายถ่ิน กับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 
 Seminar on interaction of concepts of population, population structure and composition, 
population changes, fertility and family, mortality , migration and social, economic, political, 
technological and  innovative changes in the 21st century. 
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พค 8218  การศึกษาตามแนวแนะ  3 (3-0-6) 

SD 8218  Directed Studies 

 
 การศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ ซ่ึงเปนประโยชนแกการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแต
ละคน โดยมีอาจารยผูหนึ่งรับผิดชอบดูแลและใหคําแนะนํา ท้ังนี้ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 
 An individual study on a specific topic which is useful for conducting dissertation of the 
student, guided by an assigned lecturer and approved by the doctoral degree committee. 
 

 (6) หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

 

พค 9900  วิทยานิพนธ (แบบ 1(1.1))  48  หนวยกิต 

SD 9900  Dissertation (Track 1(1.1)) 

  
การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและการบริหารการพัฒนาสังคม ภายใตการ

ปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาอยางใกลชิด โดยนักศึกษาทุกคนตองมีการนําเสนอหัวขอ รายงานความกาวหนา
และสอบปองกันวิทยานิพนธ 

 
Reviewing and conducting research on interesting topics related to social development 

and social development administration under close supervision of assigned supervisor(s); every 
student is required to present research topic, report the progress and defense the dissertation. 

 
พค 9901 วิทยานิพนธ (แบบ 2(2.1)) 36  หนวยกิต 

SD 9901  Dissertation (Track 2(2.1)) 

 

การคนควาวิจัยในหัวขอท่ีสนใจเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและการบริหารการพัฒนาสังคม ภายใตการ
ปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาอยางใกลชิด รวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
เห็นสมควร 

 
Reviewing and conducting research on an interesting topic related to social 

development and social development administration under close supervision of assigned 
supervisor(s), including the study of some theoretical courses as suggested by the supervisor(s). 

29 



3.2 ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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2544        

 

 

 

 

 

 

 
   คงเดิม 

   Master of Arts 
(Education) 

University of 
Minnesota (U.S.A.) 

2541 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ (ไทย) 

2538 

นายอาแว 
          มะแส 

xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. (Social Sciences) University of Bath 
(U.K.) 

2540       

Master of Agricultural 
Science (Rural 
Development 
Administration & 
Management) 

The University of 
Queensland 
(Australia) 

2533 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร (ไทย) 

2526 

นายหล่ี  
      เหรินเหลียง 
 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย ปร.ด. (พัฒนาสังคมและ
การจัดการส่ิงแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร (ไทย) 

2555 นายหล่ี  
      เหรินเหลียง 
 

xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (พัฒนาสังคม
และการจัดการ
ส่ิงแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2555 **คงเดมิ ปรับ
ตําแหนงทาง
วิชาการ (สมอ.
08) สภา
สถาบันอนุมัติ 
4/2562 เมื่อ
วันที่ 25 เม.ย.
2562 

Master of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2542 Master of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2542 

Bachelor of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2535 Bachelor of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2535 

หมายเหต ุ* ปรับตําแหนงทางวิชาการ ของ อ.ดร.หล่ี เหรินเหลียง โดยไดรับอนมุัติจากสภาสถาบัน คร้ังที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2562 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561 การปรับปรุงแกไขหลักสตูร 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

หมายเหต ุ

นางสาวดุจเดือน  
    พันธุมนาวิน 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย Ph.D. (Education) University of 
Minnesota (U.S.A.) 

2544        

 

 

 

 

 

   คงเดิม 

   Master of Arts 
(Education) 

University of 
Minnesota (U.S.A.) 

2541 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ (ไทย) 

2538 

นายอาแว มะแส xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. (Social 
Sciences) 

University of Bath 
(U.K.) 

2540       

Master of 
Agricultural Science 
(Rural Development 
Administration & 
Management) 

The University of 
Queensland 
(Australia) 

2533 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร (ไทย) 

2526 

นายหล่ี เหรินเหลียง 
 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย ปร.ด. (พัฒนาสังคมและ
การจัดการส่ิงแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร (ไทย) 

2555 นายหล่ี เหรินเหลียง 
 

xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (พัฒนาสังคมและ
การจัดการส่ิงแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2555 **คงเดิม
ปรับ
ตําแหนง
ทางวิชาการ 
ตามมติสภา
สถาบันคร้ัง
ที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 
25 เม.ย.62 

Master of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2542 Master of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking 
University 
(China) 

2542 

Bachelor of Arts 
(Thai Language & 
Culture) 

Peking University 
(China) 

2535 Bachelor of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking 
University 
(China) 

2535 

นางสาวสุพรรณี   
      ไชยอําพร 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย Ph.D. (Rural Study 
and Community 
Development) 

University of 
Philippines at Los 
Banos (Philippines) 

2529        
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561 การปรับปรุงแกไขหลักสตูร 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

หมายเหต ุ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
(จิตวิทยาการศึกษาและ
แนะแนว) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ไทย) 

2521  

     คงเดิม 

ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ไทย) 

2519 

นางสาวรติพร ถึงฝง xxxxxxxxxxxxx อาจารย ปร.ด. (ประชากรและ
การพัฒนา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร (ไทย) 

2552 นางสาวรติพร ถึงฝง xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (ประชากรและการ
พัฒนา) 

สถาบันบัณฑิต
พัฒน-บริหาร
ศาสตร (ไทย) 

2552 **คงเดิม
ปรับ
ตําแหนง
ทางวิชาการ 
ตามมติสภา
สถาบันคร้ัง
ที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 
25 เม.ย.62 

สังคมศาสตร
มหาบัณฑิต (วจิัย
ประชากรและสังคม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ไทย) 

2541 สังคมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิจัยประชากรและสังคม) 

มหาวิทยาลัยมหิ
ดล (ไทย) 

2541 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ไทย) 

2537 พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิ
ดล (ไทย) 

2537 

นายสมศักด์ิ  
   สามัคคีธรรม 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย Ph.D. (Politics) James Cook University 
(Australia) 

2544        

 

 

  คงเดิม 
 

 

 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
(สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร (ไทย) 

2531 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(ไทย) 

2526 

นายสุรสิทธิ์ วชิรขจร xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย (Ph.D.) Political 
Science 

University of 
Oklahoma (U.S.A.) 

2531 - - - - -  **ปรับ
อาจารย
ประจาํ
หลักสูตร
เนื่องจาก
ลาออก  
ตามมติสภา
สถาบัน คร้ัง

Master of Public 
Administration 

American 
International College 
(U.S.A.) 

2526 

รัฐศาสตรบัณฑิต (การ
ปกครอง) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ไทย) 

2522 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561 การปรับปรุงแกไขหลักสตูร 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

หมายเหต ุ

ที่ 4/2562 
เมื่อวันที ่25 
เม.ย.62 

นายพิชาย  
 รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย (Ph.D.) Politics   James Cook 
University (Australia) 

2542        
 
 
 
 
 

   คงเดิม 

พัฒนบริหารศาสตรมหา
บัณฑิต (พัฒนาสังคม)  
(เกียรตินิยมดีมาก) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร (ไทย) 

2533 

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ไทย) 

2529 

นายสุวิชา เปาอารีย xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบริหารการ
พัฒนา) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร (ไทย) 

2544       

Master of Arts 
(Politics) 

University of 
Wollongong (Australia) 

2536 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ไทย ) 

2533 

นางดวงเดือน  
        พันธุมนาวิน 

xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย Ph.D. (Social 
Psychology) 

University of 
Maryland (U.S.A.) 

2516       

Master of Arts 
(Social Psychology) 

University of Illinois 
(U.S.A.) 

2509 

Bachelor of Arts 
(Psychology) 

University of 
California (U.S.A.) 

2507 

      นายพงษเทพ  
     จันทสุวรรณ 

xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(พัฒนาสังคมและการ
จัดการส่ิงแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2554 *ปรับเพิ่ม
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 
ตามมติ
สภา
สถาบัน 
คร้ังที่ 

พัฒนบริหารศาสตรมหา
บัณฑิต (บริหารธุรกจิ) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2534 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง (ไทย) 

2528 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2561 การปรับปรุงแกไขหลักสตูร 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจาํตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. ชื่อ-สกุล 

เลขประจาํตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

หมายเหต ุ

      นางสาวพัชรินรุจา 
   จันทโรนานนท 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย LL.D. (International 
Politics) 

Peking University 
(China) 

2559 3/2561 
เมื่อวันที่ 
14 มี.ค.
2561 

Master of Laws 
(International Politics) 

Peking University 
(China) 

2554 

อักษรศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาจีน)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
(ไทย) 

2552 

หมายเหตุ  *ปรับเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตร ผศ.ดร.พงษเทพ จันทสุวรรณ และ อ.ดร.พัชรินรจุา จันทโรนานนท โดยไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 

 14 มี.ค..2561 
**ปรับตําแหนงทางวิชาการ อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง  และ อ.ดร.รติพร ถึงฝง   และปรับ ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ออกจากการเปนอาจารยประจําหลักสูตร

เนื่องจากลาออก โดยสภาสถาบันไดอนุมัติการปรับปรุงในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 25 เม.ย. 2562 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ไมมี 
 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

ไมมี 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรนี้กําหนดทางเลือกใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบ 1(1.1) ซ่ึงเปนแผนการศึกษาท่ีทํา
วิทยานิพนธอยางเดียว หรือเลือกเรียนแบบ 2(2.1) ซ่ึงตองลงเรียนรายวิชาท่ีกําหนดและทําวิทยานิพนธดวย 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะท้ัง 5 ดาน ตามท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีความสามารถใน
การศึกษาวิจัยข้ันสูง มีความสามารถวิเคราะห และสังเคราะหเนื้อหาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการบริหารการ
พัฒนาสังคม และสามารถนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองไดอยางลึกซ้ึง 

 
5.3 ชวงเวลา 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แบบ 1(1.1) เริ่มกระบวนการทําวิจัยตั้งแตภาคการศึกษาแรกของป
การศึกษาท่ี 1 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แบบ 2(2.1) เริ่มการทําวิจัย หลังจากเรียนรายวิชาท่ีกําหนดครบถวนและ
สอบวัดคุณสมบัติผานแลว 

หมายเหตุ ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติใน
กระบวนการการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

วิทยานิพนธ จํานวน 48 หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษา แบบ 1(1.1) 
วิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษา แบบ 2(2.1) 

 
5.5 การเตรียมการ 

- ลงทะเบียนวิทยานิพนธเพ่ือผลักดันใหนักศึกษาไดพัฒนางานวิจัย มีหัวขอในการทําวิทยานิพนธ
และอาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ 

- แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร วาดวยการศึกษา 

- กําหนดเวลาในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ และจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 
- กําหนดใหนักศึกษาตองรายงานความกาวหนาในการดําเนินการทําวิทยานิพนธเปนระยะๆ 
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- ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเขียนบทความ การนําเสนอผลงานและ/หรือการตีพิมพผลงาน
วิทยานิพนธ 

- มีหนวยงานใหคําแนะนํา ตรวจสอบรูปแผนการทําวิทยานิพนธ 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

- มีการสอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 
- มีประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 
- สอบปองกันวิทยานิพนธโดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการสอบ 
- ตรวจสอบการแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ 
- ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทําวิทยานิพนธ 
- งานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของงานวิทยานิพนธของนักศึกษาตองไดรับการตีพิมพ หรือ ไดรับ

การตอบรับใหตีพิมพ ในวารสารหรือเอกสารทางวิชาการท่ีมีคณะกรรมการประเมิน ในระดับชาติ หรือ 
ระดับนานาชาติ โดยจะมีการแสดงหลักฐาน การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ   
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 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

ลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยท่ัว ๆ ไป ท่ีสถาบันและคณะพยายาม
พัฒนาใหมีข้ึนในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้ ไดแก    

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

- เปนผูท่ีมีความรูคูคุณธรรม โดยนํา
ความรูและคุณธรรมมาสรางปญญา
สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ
สังคมและประเทศชาติ 

1. มีการสอดแทรกคุณธรรมในการเรียนการสอนทุกวิชา 
2. สอนโดยใชกรณีศึกษาตาง ๆ ใหผูเรียนรูจักคิดเขาใจในปญหาท่ี
เกิดข้ึนจริง เพ่ือใหเกิดปญญาและจิตสํานึกในการกําหนดนโยบาย 
การวางแผน และการบริหารการพัฒนาสังคมอยางมีระบบ 
3. ใหความรูเก่ียวกับบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
ตลอดจนผลประโยชนของประเทศชาติ ในการกําหนดนโยบาย 
การวางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคมใหไดผลและเปนธรรม 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสํานึกในการ    
กําหนดนโยบาย การวางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคมอยาง
มีคุณธรรม จริยธรรม และเกิดประโยชนตอคนทุกกลุมในสังคม 

- เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร อดทน
และมุงม่ันท่ีจะเปนนักบริหารมืออาชีพ
ท่ีสามารถใชองคความรูการกําหนด
นโยบาย การวางแผนและการ
บริหารงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล 

1. จัดวิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ือสอนใหมีความรู
รอบดาน มีวิสัยทัศน มีการพัฒนาบุคลิกภาพ รูจักการรักษา
สุขภาพจิต สุขภาพกายเพ่ือสรางสมดุลในการทํางานอยางนัก
บริหารมืออาชีพ 
2. จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหความรูดานการวิจัย ใหนักศึกษา
สามารถวิเคราะห ทําการวิจัย และคนควาขอมูลทางวิชาการ
เพ่ิมเติมไดดวยตนเองโดยมีอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูใหคําแนะนําท้ัง
ดานความรูและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

- เปนผูท่ีสามารถบูรณาการองคความรู
ดานตางๆ ในการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนและบริหารการพัฒนาสังคม 
โดยสามารถนําองคความรูและแนวคิด
ตางๆมาปรับใชกับการบริหารงานท่ี
เก่ียวของ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

1. ใชกรณีศึกษาท้ังในและตางประเทศ ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถวิเคราะหการ
กําหนดนโยบาย การวางแผนและการพัฒนาสังคมท่ีเกิดข้ึนจริง 
2. ใหนักศึกษานําประเด็นปญหาเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคมท่ีตนเองสนใจมานําเสนอ
เปนรายงานประกอบการศึกษา หรือวิทยานิพนธ โดยเนน
การศึกษาหรือวิจัยแผนบูรณาการ และประยุกตใชองคความรูอยาง
เหมาะสม 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

หลักสูตรไดกําหนดใหมีการสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม ท้ังโดยท่ัวไป และทาง
วิชาชีพ เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักในคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม ตามคําขวัญของสถาบันท่ีเนนใหบัณฑิต
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ของสถาบันตองเปนผูท่ีมี “ความรูคูคุณธรรม” นอกจากนี้ยังไดบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการในวิชาท่ีเก่ียวของ และมีวิชาดานความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหนักศึกษามีผลการเรียนรูดานคุณธรรม
และจริยธรรม ท้ัง 1 ขอ ไดแก 

1) ใหความสําคัญกับคุณธรรมจริยธรรมในการวิจัยและการปฏิบัติงานในสาขาการบริหารการพัฒนา
สังคม 

 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

หลักสูตรกําหนดใหมีการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร “WISDOM” เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษา
เปนผูตรงตอเวลา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม (S = Social Responsibility, D = 
Discipline, M = Morality)   ในสวนของการเรียนการสอนมีการใชกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีสาระดานคุณธรรม
และจริยธรรม ท้ังจากในและตางประเทศมาใชประกอบ  ฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการทํางานเปนหมู
คณะ โดยการมอบหมายงานกลุม ซ่ึงการตองฝกใหรูจักบทบาทหนาท่ีตามท่ีไดตกลงกัน ท้ังการเปนผูนํากลุม
และการเปนสมาชิกกลุม นักศึกษาตองมีความซ่ือสัตย โดยตองไมทุจริตในการสอบหรือการลอกผลงานของผูอ่ืน
มาเปนของตน  นอกจากนี้ หลักสูตรกระตุนอาจารยผูสอนทุกคนใหสอดแทรกเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา  รวมถึงสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคม 
 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมตางๆ ของหลักสูตร 
3) ปริมาณการกระทําการทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินการคัดลอกผลงานของผูอ่ืนจากรายงานในวิชาการตางๆท่ีมอบหมายใหนักศึกษาจัดทํา 
5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 2.2 ดานความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาจะตองมีความรูดานการพัฒนาสังคมและการบริหารการพัฒนาตามรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษา
ในหลักสูตร โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรูโดยมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับปรัชญา ทฤษฎีและแนวความคิด 
ตลอดจนหลักการท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาท่ีไดศึกษา มีความรูเก่ียวกับกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผน
และการบริหารการพัฒนาสังคม ตามผลการเรียนรูทักษะทางปญญา ดังนี้ 

1) บูรณาการโดยแสวงหา วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูทางการบริหารการพัฒนาสังคม เพ่ือ
กาวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

2) สรางความรูข้ันแนวหนาผานการวิจัยดานการบริหารการพัฒนาสังคม 
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชา รายงาน และผลงาน

ตาง ๆ ของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาอยูในหลักสูตร 
 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

การเรียนการสอนในหลักสูตรใชวิธีการหลากหลายรูปแบบ โดยเนนการทําความเขาใจเก่ียวกับปรัชญา 
ทฤษฎีและแนวความคิด ตลอดจนหลักการท่ีสําคัญในเนื้อหาวิชาท่ีเปดสอน ความรูเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย กล
ยุทธ การวางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคม มีการนํากรณีศึกษาท่ีเก่ียวของมาใชประกอบการเรียนรู ดวยการ
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วิเคราะหและถอดบทเรียน มีการมอบหมายใหนักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวยตัวเองและจัดทําเปนรายงานหรือ
นําเสนอในชั้นเรียน และมีการทําวิจัยในประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสังคมในมิติตาง ๆ ท้ังในระดับ
แนวคิด การกําหนดนโยบาย การวางแผนและการบริหารการพัฒนาสังคม  รวมท้ังสงเสริมใหนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในลักษณะตาง ๆ 
 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ  
1) การทดสอบยอย 
2) การสอบกลางภาคเรยีนและ/หรือปลายภาคเรียน 
3) การประเมินจากรายงานหรือชิ้นงานลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาจัดทํา 
4) การประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 

 2.3 ดานทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาจะตองสามารถคิด วิเคราะหและประยุกตใชความรูทางทฤษฎี นโยบาย การวางแผน และ
การบริหารการพัฒนาสังคมในการทํางาน ตั้งแตการวิเคราะหปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสังคม นโยบาย 
การวางแผน และการบริหารการพัฒนาสังคมในระดับตางๆ โดยสามารถนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหา
หรือหาขอยุติของปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามผลการเรียนรูทักษะทางปญญา ดังนี้ 

1) บูรณาการโดยแสวงหา วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูทางการบริหารการพัฒนาสังคม เพ่ือ
กาวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

2) ถายทอดความรูทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการทํางานในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 
3) แสดงภาวะผูนําโดยการประยุกตมุมมองท้ังระดับสากลและระดับทองถ่ินในการสงเสริมใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงดวยความรับผิดชอบ 
 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

หลักสูตรสงเสริมใหผูสอนดําเนินการใชกลยุทธการสอนท่ีนอกเหนือจากการบรรยายในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูดานทักษะดานปญญาใหกับผูเรียนในหลากหลายกลยุทธ เชน  

1) การใชกรณีศึกษาสําหรับการวิเคราะหนโยบาย การวางแผน และการบริหารการพัฒนาสังคม 
รวมท้ังผลกระทบ  

2) การอภิปรายกลุม  
3) การสัมมนา และการวิจัย เปนตน 

 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินผลงานและการมีสวนรวมในการอภิปราย การทํางานกลุมนักศึกษา การแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน การนําเสนอรายงาน และการนําเสนอรายงานวิจัย ท้ังในลักษณะการเขียนบทความและการนําเสนอ
ผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 
 

 2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

39 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กําหนดผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบไว ดังนี้ 

1) แสดงภาวะผูนําโดยการประยุกตมุมมองท้ังระดับสากลและระดับทองถ่ินในการสงเสริมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดวยความรับผิดชอบ 

2) สงเสริมใหเกิดความตระหนักในเรื่องความหลากหลายและการมีสวนรวมอันนําไปสูความรับผิดชอบ
รวมกันของชุมชน 

 

2.4.2 กลยุทธการสอนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

มีการกําหนดกิจกรรมประกอบการสอน โดยการมอบหมายใหใหมีการทํางานเปนกลุม และการทํางาน
ท่ีตองประสานงานกับผู อ่ืน หรือตองคนควาวิจัยดวยการหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืนหรือผูมี
ประสบการณ การเก็บขอมูลภาคสนามจากชุมชนหรือหนวยงานตาง ๆ โดยคาดหวังผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) มีภาวะผูนํา 
2) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
3) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
4) สามารถอธิบายงานท่ีตนรับผิดชอบไดความครบถวน ชัดเจน ตรงประเด็น 
5) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สามารถ

แกปญหาเฉพาะหนาไดดี 
6) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกร บุคคลเปาหมายของการทํางาน และบุคคลท่ัวไป 

 
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการอภิปราย นําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล รวมท้ังสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกและการปรับตัว
ในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

 

 2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ไดกําหนดผลการเรียนรูดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1) สรางความรูข้ันแนวหนาผานการวิจัยดานการบริหารการพัฒนาสังคม 
 

2.5.2 กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ในวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนโดย
อาจารยผูเชี่ยวชาญโดยตรงจากคณะภาษาและการสื่อสาร โดยในการเรียนการสอนมีการใชหองปฏิบัติการทาง
ภาษา ท่ีนักศึกษาตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเรียน นอกจากนี้ 
ทางสถาบันฯ ยังมีสํานักเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใหบริการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ใหบริการอบรมและใหความรูเก่ียวกับการใชโปรแกรมทางสถิติ ซ่ึงนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเขาเรียนหรือ
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เขารวมฟงในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขของคณะสถิติประยุกตไดในทุก
ภาคการศึกษา นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีระบบ Internet wifi บริการใหนักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเขาถึงขอมูล ความรูตางๆ ผานทางอินเตอรเน็ตไดทุกท่ีในสถาบันฯ และพัฒนาใหสํานักบรรณ
สารการพัฒนาเปนหองสมุดดิจิตอล มีระบบฐานขอมูลสากลใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสําหรับการ
คนควา วิจัยไดอยางกวางขวางตลอดเวลา 
  

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การประเมินผลทักษะดานนี้สามารถประเมินไดจากความสามารถในการอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การเขียนรายงาน การเขียนงานวิจัยและบทความทางวิชาการ การอางอิงเอกสารและฐานขอมูล รวมท้ัง
การนําเสนอผลงานวิชาการในชั้นเรียนและในการประชุมวิชาการตางๆ 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes) มีความสอดคลองกับมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 5 ดาน ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes) 

1. คุณธรรม จริยธรรม ELO 3   ใหความสําคัญกับคุณธรรมจริยธรรมในการวิจัยและการ
ปฏิบัติงานในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 

2. ความรู ELO 1.1 บูรณาการโดยแสวงหา วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู
ทางการบริหารการพัฒนาสังคม เพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

ELO 1.2 สรางความรูข้ันแนวหนาผานการวิจัยดานการบริหารการ
พัฒนาสังคม 

3. ทักษะทางปญญา ELO 1.1 บูรณาการโดยแสวงหา วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู
ทางการบริหารการพัฒนาสังคม เพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 

ELO 2   ถายทอดความรูทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการทํางานใน
สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 

ELO 4   แสดงภาวะผูนําโดยการประยุกตมุมมองท้ังระดับสากลและ
ระดับทองถ่ินในการสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดวยความ
รับผิดชอบ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ELO 4   แสดงภาวะผูนําโดยการประยุกตมุมมองท้ังระดับสากลและ
ระดับทองถ่ินในการสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดวยความ
รับผิดชอบ 

ELO 5   สงเสริมใหเกิดความตระหนักในเรื่องความหลากหลายและการ
มีสวนรวมอันนําไปสูความรับผิดชอบรวมกันของชุมชน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 1.2 สรางความรูข้ันแนวหนาผานการวิจัยดานการบริหารการ
พัฒนาสังคม 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes) มีดังนี้ 

ELO 1  บูรณาการองคความรู 
ELO 1.1 บูรณาการโดยแสวงหา วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูทางการบริหารการพัฒนาสังคม เพ่ือกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ELO 1.2 สรางความรูข้ันแนวหนาผานการวิจยัดานการบริหารการพัฒนาสังคม 

ELO 2  ถายทอดความรูทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการทํางานในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 
ELO 3  ใหความสําคัญกับคณุธรรมจริยธรรมในการวิจัยและการปฏบัิติงานในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 
ELO 4  แสดงภาวะผูนําโดยการประยุกตมมุมองท้ังระดับสากลและระดับทองถ่ินในการสงเสริมใหเกิดการเปลีย่นแปลงดวย

ความรับผิดชอบ 
ELO 5  สงเสริมใหเกิดความตระหนักในเรื่องความหลากหลายและการมีสวนรวมอันนําไปสูความรับผดิชอบรวมกันของชุมชน 
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รายวิชา 

1.  

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  

ความรู 

3. 

ทักษะทางปญญา 

4.  

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.  

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข สื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ELO3 ELO1.1 ELO1.2 ELO1.1 ELO2 ELO4 ELO4 ELO5 ELO1.2 

ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง*           

ภส 6000 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับ
บัณฑิตศึกษา* 

         

พค 4000 พ้ืนฐานการบริหารการพัฒนาสังคม           

พค 8001  ทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม          

พค 8002 การบริหารการพัฒนาสังคมข้ันสูง           

พค 8101 ปรัชญาสังคมศาสตร          

พค 8102 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ           

พค 8103 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ          

พค 8201 รัฐ ประชาคม และการพัฒนาสังคม          

พค 8202 สัมมนานโยบายการพัฒนาสังคม          

พค 8203  สัมมนาการพัฒนาภมูิภาคและทองถ่ิน          

พค 8204 การวิเคราะหองคการและสถาบันทางสังคม          

พค 8205 สัมมนาการประกอบการทางสังคม           

พค 8206 สัมมนาภาวะผูนําและการจดัการการเปลีย่นแปลง          

พค 8207 วัฒนธรรมองคการทางสังคม          

พค 8208  สถิติวิเคราะหข้ันสูงสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร          

พค 8209  การวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ          
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รายวิชา 

1.  

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  

ความรู 

3. 

ทักษะทางปญญา 

4.  

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.  

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข สื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ELO3 ELO1.1 ELO1.2 ELO1.1 ELO2 ELO4 ELO4 ELO5 ELO1.2 

พค 8210 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือระบุกลุมเสี่ยง          

พค 8211 เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยการพัฒนา          

พค 8212 การพัฒนาทางเลือก           

พค 8213 สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา           

พค 8214 การวิเคราะหและประเมินผลนโยบายสังคม           

พค 8215 คุณธรรม จรยิธรรม กับการพัฒนา           

พค 8216 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม           

พค 8217 สัมมนาปฏิสัมพันธระหวางประชากรและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

         

พค 8218 การศึกษาตามแนวแนะ           

พค 9900 วิทยานิพนธ แบบ 1 (1.1)          

พค 9901 วิทยานิพนธ แบบ 2 (2.1)          

หมายเหตุ: *รายวิชา ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง ภส 6000 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดบัสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา ภส 6001 การซอมเสริมการอานและ

การเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา เปนวิชาเสรมิพ้ืนฐานซึ่งไมมีการนับหนวยกิต  ขอกําหนดและการยกเวนการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร  
ใหเปนไปตามเง่ือนไขของสถาบัน 
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ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 

1 ELO 1  บูรณาการองคความรู 
ELO 1.1 บูรณาการโดยแสวงหา วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูทางการบริหารการพัฒนาสังคม เพื่อกาวทันการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
ELO 1.2 สรางความรูข้ันแนวหนาผานการวิจัยดานการบริหารการพัฒนาสังคม 

ELO 2  ถายทอดความรูทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทาํงานในสาขาการบริหารการพัฒนาสงัคม 
ELO 3  ใหความสําคัญกับคุณธรรมจริยธรรมในการวจิัยและการปฏิบัติงานในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 

2 ELO 1  บูรณาการองคความรู 
ELO 1.1 บูรณาการโดยแสวงหา วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูทางการบริหารการพัฒนาสังคม เพื่อกาวทันการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
ELO 1.2 สรางความรูข้ันแนวหนาผานการวิจัยดานการบริหารการพัฒนาสังคม 

ELO 2  ถายทอดความรูทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทาํงานในสาขาการบริหารการพัฒนาสงัคม 
ELO 3  ใหความสําคัญกับคุณธรรมจริยธรรมในการวจิัยและการปฏิบัติงานในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 
ELO 4  แสดงภาวะผูนาํโดยการประยุกตมุมมองทั้งระดบัสากลและระดับทองถ่ินในการสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดวยความรับผิดชอบ 
ELO 5  สงเสริมใหเกิดความตระหนักในเร่ืองความหลากหลายและการมีสวนรวมอันนาํไปสูความรับผิดชอบรวมกันของชุมชน 

3 ELO 1  บูรณาการองคความรู 
ELO 1.1 บูรณาการโดยแสวงหา วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูทางการบริหารการพัฒนาสังคม เพื่อกาวทันการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 
ELO 1.2 สรางความรูข้ันแนวหนาผานการวิจัยดานการบริหารการพัฒนาสังคม 

ELO 3  ใหความสําคัญกับคุณธรรมจริยธรรมในการวจิัยและการปฏิบัติงานในสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ใชเกณฑการประเมินตามท่ีกําหนดในขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา 
ดังนี้ 

ผลการศึกษา หมายถึง ผลรวมของการทดสอบ การทําแผนฝกหัด การเขียนรายงาน การสอบ การฝก
ภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแผนอ่ืนๆ ตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด ผลการสอบวิทยานิพนธและ
วิชาการคนควาอิสระ ผลการศึกษาดังกลาวขางตนแสดงไดดังตอไปนี้ 
 

A = 4.0 หมายถึง Excellent (ดีเยี่ยม) 
A- = 3.7 หมายถึง Very good (ดีมาก) 

B+ = 3.3 หมายถึง Good (ดี) 
B = 3.0 หมายถึง Fairly good (ดีพอใช) 
B- = 2.7 หมายถึง Almost good (เกือบดี) 

C+ = 2.3 หมายถึง Fair (พอใช) 
C = 2.0 หมายถึง Almost fair (เกือบพอใช) 
C- = 1.7 หมายถึง Poor (ไมพอใช) 

D = 1.0 หมายถึง Very poor (ใชไมได) 
F = 0 หมายถึง Failure (ตก) 
W   หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน) 
I   หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไมสมบูรณ) 
S   หมายถึง Satisfactory (พอใจ) 
U   หมายถึง Unsatisfactory (ไมพอใจ) 
AU   หมายถึง Audit (รวมฟง) 
P   หมายถึง Pass (ผาน) 
IP   หมายถึง In progress (อยูระหวางดําเนินการ) 
T   หมายถึง Terminate (ใหยุติ) 
TR   หมายถึง Transfer, work with which there is no 

comparable grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษา มีกระบวนการทวน
สอบ โดยสถาบันดําเนินการใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาและรายงานผูบริหาร เพ่ือนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบ
ในระดับหลักสูตรโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน ท้ังระดับคณะและระดับสถาบัน ดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานหลักสูตร 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา มีการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง และนําผลการวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแผนครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ไดแก 

2.1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยการประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา 
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ และความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี
เรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรและเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

2.3 การจัดทํา Focus Group เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมิน
หลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษาและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ใชเกณฑสําเร็จการศึกษาตามขอกําหนดของหลักสูตร ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
วาดวยการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 

1) ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา พ.ศ. 2557 

หมวด 14 การสําเร็จการศึกษา 
ขอ 80 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันไดก็ตอเม่ือ 
(1) สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี

สถาบันกําหนด 
(2) ศึกษาครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตรซ่ึง ในการนับหนวยกิตจะนับหนวยกิต 

ตามท่ีระบุไวใน (1) ดวยมิได แตอาจนับรวมหนวยกิตสำหรับระดับปริญญาโทเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตสำหรับ
ระดับปริญญาเอกไดตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

(3) กรณีการศึกษาปริญญาเอกแบบท่ีกำหนดใหเรียนรายวิชา ไดผลการศึกษาของ
ทุกวิชาท่ีลงทะเบียน เขาเรียนเพ่ือหนวยกิตตามหลักสูตรคิดเปนแตมเฉลี่ยสะสมไมตากวา 3.00 

กรณีการศึกษาปริญญาเอกแบบท่ีกําหนดไมตองเรียนรายวิชาจะตองไดผล
การศึกษาวิทยานิพนธ “S” ทุกภาคการศึกษา 

(4) สอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และ/สอบข้ันตน(Preliminary 
Examination) ในกรณีท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ไดผล “P” 

(5) สงวิทยานิพนธตามขอ 42 แหงขอบังคับฯ นี้ 
(6) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพตามขอ 41 แหงขอบังคับฯ นี้ 

 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  ขอ 14 เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
14.3 ปริญญาเอก 

14.3.1 แบบ 1 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดย
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คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงไดสําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
ตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เรื่อง 

14.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองได
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ัง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงไดสําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวน
หนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารยและบุคลากร 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม  

(1) เพ่ือใหทราบถึงประวัติ ความเปนมา ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ภาระหนาท่ี ความคาดหวัง
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมถึงทิศทางการดําเนินการของสถาบันฯ 

(2) เพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดีในการทํางาน เกิดความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรใหมของ
สถาบันฯ 

(3) เพ่ือสรางแรงกระตุนในการขับเคลื่อนสถาบันสูคานิยมรวม “WISDOM” และปลูกฝง
วัฒนธรรมองคการท่ีมุงหวังแกบุคลากร 

(4) เพ่ือใหเขาใจบทบาท หนาท่ี และภาระงานอาจารย 
(5) เพ่ือใหทราบถึงสิทธิประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีควรรู 
 

1.2 ผูบริหารคณะฯ และอาจารยอาวุโสใหคําแนะนํา 

(1) ใหคําแนะนําเก่ียวกับปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ 

(2) ใหคําแนะนําคําปรึกษาเพ่ือการเรียนรูและปรับตัวเขาสูการเปนอาจารยในคณะฯ 
รวมท้ังใหคําแนะนําดานการสอนและการทําวิจัย 

(3) มอบหมายใหอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง และสงเสริมการทํางานวิจัยรวมกับอาจารยอาวุโส 
(4) ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 
 

1.3 สงเสริมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

(1) สนับสนุนใหอาจารยใหมเขารวมอบรม สัมมนาและประชุมวิชาการ ท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน 

(2) สนับสนุนใหอาจารยใหมมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมวิชาการ ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

(3) สนับสนุนการใหอาจารยใหมตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
(4) จัดอบรมเก่ียวกับการวิจัย การทําวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพผลงานวิจัย 
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยและบุคลากร 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

(1) จัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา และผูบริหารคณะเปนผูพิจารณาให
คําแนะนําเก่ียวกับการเรียนการสอนและการประเมินผล 

(2) พัฒนาทักษะการทําวิจัยกรณีศึกษาเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน 
(3) สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและสงเสริมการนําผลงานการวิจัยไปใชประกอบการ

เรียนการสอน 
(4) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผล 
(5) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

(1) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
(2) สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
(3) สนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
(4). จัดอบรมเก่ียวกับการวิจัย การทําวิจัยกรณีศึกษา การตีพิมพผลงานวิจัย 
(5) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมงานวิจัย งานบริการวิชาการกับเครือขายงานการพัฒนาสังคม

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(6) สงเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 
2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน 

(1) มีแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เพ่ือใหบุคลากรทุกกลุมและตําแหนงไดรับการพัฒนาตาม
สมรรถนะอยางเหมาะสม โดยผานกระบวนการการจัดการความรู 

(2) จัดอบรม สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
สวนบุคคลตามแตละสายงาน 

(3) จัดใหมีการประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานภายในสถาบันฯ 
รวมท้ังสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอกสถาบันฯ 

(4) สงเสริมการสอนงานระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางบุคลากรเกา/ใหม 
(5) สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง โดยจัดงบประมาณเพ่ือใหบุคลากรซ้ือหนังสือวิชาการหรือสื่อ

เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
(6) สนับสนุนการศึกษาดูงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

- มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร   

 
2. บัณฑิต 

- คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู   

- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 

3. นักศึกษา 

- มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
- มีการควบคุมการดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ 

- มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบผลการคงอยู การสําเร็จการศึกษา รวมถึงความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

4. อาจารย 

- มีระเบียบและหลักเกณฑของสถาบันฯในการรับอาจารยใหม  

- อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย 

- มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการติดตาม
และทบทวนหลักสูตร 

- มีหลักเกณฑในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

- มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา  

- มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาอยางเหมาะสม 
- มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง  

- มีการกํากับ ติดตาม และควบคุมภาระงานอาจารยอยางเหมาะสม 

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    

- มีการประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมิน และมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

- มีการประเมินการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา  
- มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

- มีอาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

- มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความรูและประสบการณ 

- มีอาจารยพิเศษท่ีมีความรู ความสามารถและมีประสบการณการบรรยาย 

- มีหนังสือเฉพาะสาขาวิชาในหองสมุดท่ีนักศึกษาสามารถคนควาได 
- มีวารสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

- มีจํานวนคอมพิวเตอรตออาจารยท่ีเหมาะสมกันในอัตราสวน 1:1 

- มีระบบเครือขายสารสนเทศบริการแกนักศึกษาและอาจารย 

- นักศึกษาสามารถใชบริการเครือขายสารสนเทศไดสะดวก และรวดเร็ว 
- มีอาคารและหองเรียนท่ีมีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการเรียน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง

ฉายภาพขามศีรษะ เครื่องฉายแผนทึบ เครื่องฉาย LCD เปนตน จํานวนเพียงพอ 
 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

1.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

2.  มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

× × × × × 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

× × × × × 

5.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

× × × × × 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

× × × × × 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว 

 × × × × 

8.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

× × × × × 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

× × × × × 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  × × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  × × × 

รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป 9 10 12 12 12 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) 8 8 10 10 10 
เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัวบงชี้บังคับ       

(ตัวบงชี้ท่ี 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไม
นอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป  
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หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน 
(1) การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 
(2) การประชุมคณาจารยในคณะฯ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 
(3) การสอบถามจากนักศึกษา 
(4) ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยทุธการสอน 
(1) ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอ

เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผลและการใชสื่อการสอน 
(2) ทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน 
1) ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 
2) ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย 
3) ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 
4) ประเมินโดยศิษยเกา/ผูทรงคุณวุฒิ 
5) สัมมนาหลักสูตร โดยคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของ 
หลักสูตร โดย 

1) คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ 
3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัสถาบัน 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร ไดแก 
1) มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชา เสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอคณบดี 
3) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
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