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เอกสาร 1-2

โครงสร้างหลกัสูตร

หมวด แผน ก  แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
วชิาบงัคบั - 12 12
วชิาเลือก - 6 18

วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36 18 6
รวมไม่นอ้ยกวา่ 36 36 36

ปริญญาตรี

หมวดวชิาบังคบั 12 หน่วยกติ
417-501 ภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา 1* (3)

English for Graduate Studies 1
428-627 ภาษาองักฤษสาํหรับการบริหารการพฒันา

สงัคม*
English for Social Development
Administration

428-500 สงัคมวทิยาประยกุตใ์นงานพฒันาสงัคม* (3)
Applied Sociology to Social Development Program

428-511 วธีิวทิยาการ (3)
Advanced Social Research Methodology

428-512 ทฤษฎีการบริหารการพฒันา (3)
Social Development Adminitration Theory

428-513 การบริหารการพฒันาสงัคมสมยัใหม่และหลงั
สมยัใหม่ (3)
Modern and Postmodern Social
Development Administration

428-514 สมัมนาการบริหารการพฒันาสงัคม (3)
Seminar in Social Development
Administration

หมายเหตุ * วชิาบังคบัไม่นับหน่วยกติ

วทิยาลยั (PSU-TEP

พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร กาํหนดใหน้กัศึกษา

-

…..ศศ.บ. (การบริหารการพฒันาสังคม)......ภาษาองักฤษ......M.A. (Social Development
Administration)...
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หมวดวชิาเลอืก
2 เลือกเรียนจาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ 6 หน่วยกิต และสาํหรับผูเ้รียนแผน ข เลือกเรียนไม่นอ้ย
กวา่ 18 หน่วยกิต ตามความสนใจและคาํแนะนาํของอาจารยที์

428-521 นโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารการพฒันาสงัคม

Policy and Stratigies of Social Development
Administration

428-522 จริยธรรมกบัการพฒันาสงัคม
Ethics and Development Administration

428-523 พหุสงัคมกบัการบริหารการพฒันา
Pluralistic Society  and  Development
Administration

428-524 การจดัก
สงัคม (3)
Resource and Environmental Management
for Social  Development

428-525 เศรษฐกิจพอเพียงกบัการบริหารการพฒันาสงัคม

Sufficiency Economy and Social
Development Administration

428-621 ภาวะผูน้าํในการบริหารการพฒันาสงัคม (3)
Leadership in Social Development
Administration

428-622 กลยทุธ์การบริหารทุนมนุษย์ (3)
Human Capital Strategic Administration

428-623 อิสลามกบัทางเลือกการพฒันา
Islam and Development Alternatives

428-624 เศรษฐศาสตร์การพฒันา
Economics of Development

428-625 การบริหารการพฒันาสงัคมไทยในประชาคม
อาเซียน (3)
Thai Society Development Administration in
ASEAN Community

428-626 การศึกษาอิสระ (3)
Independent  Studies

หมวดวทิยานิพนธ์ /สารนิพนธ์

428-691 สารนิพนธ์ (แผน ข) (6)

Minor  Thesis
428-692 (18)

Thesis
428-693 (36)

Thesis
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เอกสาร 1-3
แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร

แผน ก แบบ ก 1

1 2
417-501 ภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา 1 หรือ
428-627 ภาษาองักฤษสาํหรับการบริหารการพฒันาสงัคม 3*

428-500 สงัคมวทิยาประยกุตใ์นงานพฒันาสงัคม 3*

428-693 วทิยานิพนธ์ 12

428-693 วทิยานิพนธ์ 4
รวม 4 รวม 12

1 2
428-693 วทิยานิพนธ์ 10 428-693 วทิยานิพนธ์ 10

รวม 10 รวม 10

หมายเหตุ
1.
2. อาจพิจารณาใหน้กัศึกษา แผน ก แบบ ก 1 บางราย ลงทะเบียน

แผน ก แบบ ก 2

1 2
417-501 ภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา 1 428-514 สมัมนาการบริหารการพฒันาสงัคม 3
428-627 ภาษาองักฤษสาํหรับการบริหารการพฒันาสงัคม 3* -xxx วชิาเลือก 2 วชิา
428-500 สงัคมวทิยาประยกุตใ์นงานพฒันาสงัคม 3* 428-692 วทิยานิพนธ์
428-511
428-512 ทฤษฎีการบริหารการพฒันาสงัคม 3
428-513 การบริหารการพฒันาสงัคมสมยัใหม่และหลงั

สมยัใหม่ 3
รวม 9 รวม 12

หมายเหตุ * วชิาบงัคบัไม่นบัหน่วยกิต
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-

1 2
428-692 วทิยานิพนธ์ 9 428-692 วทิยานิพนธ์ 6

รวม 9 รวม 6

แผน ข

1
1 2

417-501 ภาษาองักฤษสาํหรับบณัฑิตศึกษา 1*            3* หรือ
428-627 ภาษาองักฤษสาํหรับการบริหารการพฒันาสงัคม *

428-514 สมัมนาการบริหาร
การพฒันาสงัคม 3

428-500 สงัคมวทิยาประยกุตใ์นงานพฒันาสงัคม 3* 428-xxx วชิาเลือก 3 วชิา
428-511 3
428-512 ทฤษฎีการบริหารการพฒันาสงัคม 3
428-513 การบริหารการพฒันาสงัคมสมยัใหม่

และหลงัสมยัใหม่
รวม 9 รวม 12

1 2
428-691 สารนิพนธ์ 3 428-691 สารนิพนธ์

-xxx วชิาเลือก 3 วชิา 9
รวม รวม 3

รวมตลอดหลกัสูตร 36

หมายเหตุ * วชิาบงัคบัไม่นบัหน่วยกิต (Pre-requisite)
คณะกรมการบริหารหลกัสูตร  กาํหนดใหน้กัศึกษา  แผน ข บางราย ตอ้งลงทะเบียนรายวชิาในหลกัสูตรในรายวชิา

-
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-
คําอธิบายรายวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควชิาสังคมศาสตร์  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสังคม

หมวดวชิาบังคับ
428-500 สังคมวทิยาประยุกต์ในงานพฒันาสังคม* 3(3-0-6)

Applied Sociology to Social Development
Program

กบการพฒันา และตวัแบบของการพฒันา
Sociological theories and concepts relating to

development; models of development

428-511 3(3-0-6)
Advanced  Social Research  Methodology
กรอบแนวคิดและทฤษฏีการวจิยั วธีิวทิยาการวจิยั

เชิงคุณภาพและปริมาณขอ้เสนอเคา้โครงการวจิยั
จรรยาบรรณของนกัวจิยั

Research conceptual  framework and theories;
qualitative  and quantitative research methodology;  research
proposal and researchers’ ethics

428-512 ทฤษฎกีารบริหารการพฒันาสังคม 3(3-0-6)
Social Development Administration Theory

ลกัษณะ และปัญหาของการพฒันา การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดองคก์าร และการ
บริหาร ทฤษฎีกระแสหลกั และกระแสทางเลือกและทฤษฎี

บริหารการพฒันาในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
การประยกุตใ์นการบริหารงานพฒันาโดยมีชุมชนเป็นฐาน

The meaning and concept development, stage,
characteristics and problems of development, The
development of economic, social and political. urban and

rural development. The theory related to the Philosophy of
Sufficiency Economy. Organization and management theory,
modern and postmodern concept Sociology theory to related
administration system development, beginning environment,
issues, trends and developments administration in the
economy, society and politics to the applied in the
developments administration in the community. based.

428-513 การบริหารการพฒันาสังคมสมยัใหม่และหลงั
สมยัใหม่ 3(3-0-6)
Modern and Postmodern Social Development
Administration
แนวคิด หลกัการ โครงสร้างและรูปแบบองคก์าร

สมยัใหม่และหลงัสมยัใหม่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งนวตักรรม
การบริหารกบัการพฒันาสงัคม ปัญหาและทางเลือกในการ
บริหารพฒันาสงัคมในปัจจุบนัและอนาคตของสงัคมพหุ

Concepts, principles, structures and models of
modern and postmodern organization;  relationship between
administrative innovation and social development;  problems
and alternatives in social development  administration in
everyday and future of plural society e.g:- risk management,
conflict management, challenge management, change
management and information technology management etc.

428-514 สัมมนาการบริหารการพฒันาสังคม 3(1-4-4)
Seminar in Social Development Administration
การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาการบริหารการพฒันา

การบริหารการพฒันาสงัคม
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Analysis on social development administration
issues; presentation and discussion on social development
administration;  emphasis on suitable alternatives for social
development administration

หมวดวชิาเลอืก

428-521 นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการพฒันา
สังคม 3(3-0-6)
Policy and Stratigies  of Social Development
Administration
นโยบาย แรงจูงใจ รูปแบบ กระบวนการ เป้าหมาย

ของนโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารการพฒันาสงัคม เนน้

การใชแ้นวคิดการบริหารการพฒันาอยา่งเป็นกระบวนการ
ายและยทุธศาสตร์

การบริหารการพฒันาสงัคม เนน้กรณีศึกษาในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

Policy, motivation, types, process and goals of
policy and stratigies of social development administration
concentrate on the sustainable development administration,
the social development system, the social development
process and integration to create policy and stratigies of
social development adminitration;  case studies of policy and
stratigies of social development adminitration in southern
border provinces

428-522 จริยธรรมกบัการบริหารการพฒันา 3(3-0-6)
Ethics and Development Administration

แบบวถีิของการบริหารการพฒันาและความสมานฉนัท์
Concepts, theories and significant ethics problems;

norms and meta-ethics of  eastern and western countries;
affecting to cultural and behavioral development
administration paths and reconciliation

428-523 พหุสังคมกบัการบริหารการพฒันา 3(3-0-6)
Pluralistic Society and Development
Administration
แนวคิดพหุสงัคม วาทกรรม เพศสภาพ อตัลกัษณ์

วฒันธรรม การสร้างอตัลกัษณ์ร่วม การบริหารภาคีเครือข่าย

พฒันา
Concepts of plural society, discourse,  gender,

identity and power  relations of social groups, cross-cultural
communication, social network administration;  estableshing
common identity for participatory development
administration based    on diversity

428-
การพฒันาสังคม 3(3-0-6)
Resource and Environmental
Management for Social Development

ตะวนัออก ระดบัรัฐและชุมชน

ชายแดนภาคใต้
Concepts and theories of Schools of thoughts about

environment and natural resources;  western and eastern,
state and communities, local wisdom, religious and believes,
problems, conflicts, risk society and laws, sustainable
development, environmental and social impact assessments;
focusing on southern border provinces

428-525 เศรษฐกจิพอเพยีงและการบริหารการ
พฒันาสังคม 3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Social
Development Administration
ปรัชญา แนวคิด หลกัการเศรษฐกิจพอเพียง ใน
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การบริหารการพฒันาสงัคม เนน้การประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร

Philosophy, concepts and principles of sufficiency
economy in social development administration: focusing on
application to community administration and society for life
security and sustainable development

428-526 ารพฒันาสังคม
3(3-0-6)

Social Development Project Management
การจดัทาํโครงการพฒันาสงัคม  การตรวจสอบ

โครงการ การวางแผน   การอาํนวยการและการติดตาม
โครงการ หลกัการและรูปแบบการประเมินโครงการ เนน้การ
นาํระเบียบวธีิวจิยัมาใชใ้นการฝึกปฏิบติัการประเมินผล
โครงการการพฒันาสงัคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

Preparing community  development project
proposal, project auditing, project implementation planning,
facility, monitoring; principles and models of project
evaluation;  focusing on research methodology  application
for practicum in social development project evaluation in
southern border provinces

428-621 ภาวะผู้นําในการบริหารการพฒันาสังคม 3(3-0-6)
Leadership in Social Development Administration

างบุคคล การแกไ้ขปัญหา
และการปรับตวัในพหุสงัคม กลยทุธ์ของผูน้าํในฐานะผู ้
ฝึกสอน ผูน้าํองคก์รแห่งการเรียนรู้ ผูน้าํทีมงาน ผูน้าํการ

ผูจ้ดัการความขดัแยง้
Leadership theories;  leadership and stragetic in

system thinking, interpersonal communication,  problem
solving  and adaptation in plural society;  strategies  of
leader status :- coach, team work, change agent, learning
organigation, visionary, merit, ethics and conflict
management

428-622 กลยุทธ์การบริหารทุนมนุษย์ 3(3-0-6)
Human Capital Strategic Administration

การพฒันาศกัยภาพขององคก์รใหเ้กิดนวตักรรมและความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ธรรมภิบาลสาํหรับองคก์ร เนน้ให้
ผูเ้รียนปฏิบติังานเป็นทีมโดยใชปั้ญหาความขดัแยง้ใน

Process, techniques and tools of HCD planning and
capabilities building to strengthen the potentials of
organization in order to innovate and competitive advantage;
good government for organization;  focusing on working in
teams of the students by conflict problem-based excercises
in southern border provinces

428-623 อสิลามกบัทางเลอืกการพฒันา 3(3-0-6)
Islam and Development Alternatives
หลกัการอิสลามกบัการดาํเนินชีวติดา้นเศรษฐกิจ

สงัคม วฒันธรรม การปกครอง การศึกษา การสาธารณสุขของ
มุสลิม การประยกุตห์ลกัการอิสลามกบัโครงการพฒันาใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้

Islamic principles and Muslim ways of living in
economic, society,      culture, government, education, public
health; application of Islamic principles to development
projects in southern border provinces

428- เศรษฐศาสตร์การพฒันา 3(3-0-6)
Economics of Development

ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างทางสงัคมและผลประโยชน์ใน
กระบวนการการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินการโครงการ
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Economic of Development concepts, theories and discourse;
social structure and benefit relations in development policy
and implementation process;  socio-political and economic
movement related to social development administration on
local; national and international levels
428-625 การบริหารการพฒันาสังคมไทยในประชาคม

อาเซียน 3(3-0-6)
Thai Society Development Administration in
ASEAN Community

ความเป็นมาและความสาํคญัของการพฒันาใน
บริบทประชาคมอาเซียน และการบริหารการพฒันาสงัคมไทย
ในประชาคมอาเซียน

History  and  significance of development in
ASEAN Community contexts and Thai Society
Development Administration in ASEAN Community

428-626 การศึกษาอสิระ - -
Independent  Studies

บริหารการพฒันาสงัคม  วธีิการศึกษา เรียบเรียงเป็นรายงาน
และนาํเสนอผลการศึกษา

Social development administration interesting
issues; methodology, presentation and reports of studies

428-627 ภาษาองักฤษสําหรับการบริหารการพฒันาสังคม
3(3-0-6)

English for Social Development Administration

วงการพฒัน
ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ในบริบทเชิงการบริหารการ

Study speaking, listening, reading, and writing for
social development administration, vocabulary items used
in social development Understand communication process
between the sender and the receiver in social development
administration context Realize communication roles in
other cultures

หมวดวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์

- สารนิพนธ์ (แผน ข) - -
Minor Thesis

บริหารการพฒันาสงัคม   ตามความสนใจของแต่ละบุคคล

Research project in social development
administration  depending  on individual interesting under
guide by supervisor

428-692 - -
Thesis

บริหารการพฒันาสงัคม ตามความสนใจของแต่ละบุคคล

Research project in social development
administration  depending  on individual interesting under
guide by supervisor

428-693 วทิยานิพนธ์ - -
Thesis

บริหารการพฒันาสงัคม     ตามความสนใจของแต่ละบุคคล

Research project in social development
administration  depending  on individual interesting under
guide by supervisor
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