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ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาและความสาคัญของหลักสูตร
ปรัชญา
ความรู้ดี มีปัญญาและทักษะเชิงบริหาร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม เป็นหลักสูตรบูรณาการ
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคม นโยบายสังคม การบริหารการพัฒนา รวมถึงระเบียบ
วิธีวิทยาการวิจัยการบริหารและพัฒนาสังคม เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริหารและพัฒนาสังคม ให้
สามารถศึกษา วิจัย พัฒนา และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคมของภาคใต้ รวมถึง
การบูรณาการทางสังคมเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม ในท้องถิ่นภาคใต้ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ
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มคอ.2 ปริญญาโท
ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมให้กับมหาบัณฑิตที่ปรารถนาจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคมในมิติต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน
2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้าและวิจัยทางการบริหารและพัฒนาสังคม
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยประชาคมอาเซียน และสังคมโลก
3. มีความเป็นผู้นาองค์กรบริหารและพัฒนาสังคม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
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มคอ.2 ปริญญาโท

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

39

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

27
12
15
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

33
12
21
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
แผน ข
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
วิชาบังคับ
0102511 กระบวนทัศน์ และทฤษฎีพัฒนาสังคม
Social Development Paradigms and Theories
0102521 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม
Social Research Method
0102531 นโยบายพัฒนาสังคม
Social Development Policy
0102532 การบริหารการพัฒนา
Development Administration

3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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มคอ.2 ปริญญาโท

วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

แผน ข

ไม่น้อยกว่า

21

หน่วยกิต
3(3-0-6)

0102512 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม
Globalization and Social Development
0102513 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม
Social Capital for Social Development
0102522 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
Data Analysis for Research
0102533 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
Planning and Project Analysis
0102534 การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล
Organization Development for Effectiveness
0102535 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
Human Capital Administration and Development
0102536 การบริหารความเสี่ยง
Risk Management
0102621 การประเมินผลโครงการพัฒนาสังคม
Social Development Project Evaluation
0102631 ภาวะผู้นาเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม
Leadership for Social Administration and Development
0102632 การบูรณาการเพื่อการบริหารและพัฒนาในพื้นที่
พหุวัฒนธรรม
Integration for Social Administration and Development in
Multicultural Area
0102641 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคม
Gender and Social Development
0102642 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
Comparative Community Development

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

-50102643 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม
Community Economy for Social Development
0102644 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
0102645
0102646
0102647
0102648

มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Economic and Social Development in Special Economic Zone
การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร
Development for Food Security
ชนชายขอบกับการพัฒนาสังคม
Marginalization and Social Development
การจัดการภัยพิบัติในชุมชนเสี่ยง
Disaster Management in Risk Community
สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

Seminar on Social Administration and Development Problems
หมวดวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
0102691 วิทยานิพนธ์
Thesis
แผน ข
0102692 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

12 หน่วยกิต
12(0-36-0)
6 หน่วยกิต
6(0-18-0)
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มคอ.2 ปริญญาโท

คาอธิบายรายวิชา
0102511

กระบวนทัศน์ และทฤษฎีพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Social Development Paradigms and Theories
กระบวนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาสังคม กระแสหลักและทางเลือกในการพัฒนาของ
สานักคิดต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจหลักการ วิธีการวิเคราะห์ และการนาไปใช้เพื่อการบริหาร
และพัฒนาสังคม
0102512

โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Globalization and Social Development
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการ
พัฒนาสังคม กระบวนการและผลของโลกาภิวั ตน์ กระแสแนวคิดท้องถิ่นภิวัตน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาผลของโลกาภิวตั น์ที่มีผลต่อสังคมไทย ชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้
0102513

ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Social Capital for Social Development
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด และวาทกรรมทุนทางสังคมของนักคิด สานักต่าง ๆ กระบวนการ
สร้างแนวคิดและปฏิบัติการทุนทางสังคม การแพร่ขยายแนวคิดทุนทางสังคมในการพัฒนาสังคม ชุมชน
และท้องถิ่น วิเคราะห์แนวคิดทุนทางสังคมที่นามาใช้กับการพัฒนา สังคม ในประเทศไทย รวมถึงปัจจัย
ภายในและภายนอกสังคมที่มีผลต่อปฏิบัติการทุนทางสังคมในฐานะที่เป็นแนวคิดการพัฒนาสังคม ชุมชน
และท้องถิ่นของประเทศไทย
0102521

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม

3(1-4-4)

Social Research Method
ตรรกะ หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและ เชิง คุณภาพ ที่ใช้ในการวิจัยด้าน การ
บริหารและพัฒนาสังคม การกาหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล และตีความหมาย ข้อมูล การเขียนโครงร่างวิจัย
การเขียนรายงานวิจัย และการนาเสนอ ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยในหัวข้อที่นาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์
0102522

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย

3(2-2-5)

Data Analysis for Research
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ฝึก ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และตีความหมายข้อมูลเพื่อการวิจัยจากข้อมูลจริง และ
นาเสนอ
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นโยบายพัฒนาสังคม

มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

Social Development Policy
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ องค์ประกอบของนโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
แผน และโครงการ วิธีการศึกษา กระบวนการนโยบาย การกาหนดและวิเคราะห์ การนาไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลนโยบายพัฒนาสังคม วิเคราะห์กรณีศึกษานโยบาย ของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่มีต่อการ
พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้
0102532

การบริหารการพัฒนา

3(3-0-6)

Development Administration
ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ กระบวนการของ การบริหารการพัฒนา ที่
ประกอบด้วย การบริหารเพื่อการพัฒนา และการพัฒนาการบริหาร
วิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหาร
การพัฒนาขององค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากาไร
0102533

การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ

3(3-0-6)

Planning and Project Analysis
ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ วิธีการการวางแผน การกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กร การกาหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ
0102534

การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล

3(3-0-6)

Organization Development for Effectiveness
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล การวิเคราะห์ระบบ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบในองค์กร เทคนิคและวิธีการในการพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากาไร
0102535

การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

3(3-0-6)

Human Capital Administration and Development
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ ผลของสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์กร ลักษณะงานที่กระทบต่อทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ กลยุทธ์
ที่สาคัญในการบริหารทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธ์การวางแผนกาลังคน การสรรหา การพัฒนา การให้รางวัลและ
สิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการรักษาทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าขององค์กร วิเคราะห์ กรณีศึกษา
ภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากาไร

-80102536

การบริหารความเสี่ยง

มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

Risk Management
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด เกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรที่ทาให้เกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
วางแผนการบริหารความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง วิเคราะห์ กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่
แสวงหากาไร
0102621

การประเมินผลโครงการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Social Development Project Evaluation
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคและกระบวนการ การกากับ ติดตาม และประเมินผล
โครงการ วิธีวิทยาการประเมินโครงการพัฒนาสังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาสังคมของรัฐบาล และท้องถิ่นภาคใต้
0102631

ภาวะผู้นาเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Leadership for Social Administration and Development
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผู้นาแบบต่าง ๆ ใน องค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาและวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผล เทคนิคการค้นหาและพัฒนาภาวะผู้นา บทบาทและภาวะผู้ นาใน
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะผู้นาในองค์กร
ที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคม
0102632

การบูรณาการเพื่อการบริหารและพัฒนาในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

3(3-0-6)

Integration for Social Administration and Development in Multicultural Area
ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ นโยบายของรัฐ
ในการพัฒนาชายแดนใต้ทั้งในอดีต และปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์แนวทางการกาหนดนโยบายการบริหารและ
พัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้
0102641

เพศสภาพกับการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Gender and Social Development
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างตามธรรมชาติกับสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรมตามเพศสภาพ ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างเพศในมิติต่าง ๆ สถานภาพ
บทบาทในสังคม สิทธิสตรีในครอบครัวและสังคม แนวทางการวิเคราะห์บทบาทตามเพศสภาพ เพื่อกาหนด
นโยบาย และโครงการพัฒนาชุมชน

-90102642

การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ

มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

Comparative Community Development
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ปรัชญา รูปแบบ เทคนิคและวิธีการดาเนินงาน การบริหารจัดการการ
พัฒนาชุมชนเมืองและชนบททั้งในประเทศและต่างประเทศ ความสาเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนา
ชุมชน ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนของประเทศไทยกับต่างประเทศ
0102643

เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม
Community Economy for Social Development

3(3-0-6)

ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ยุทธศาสตร์ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ความเชื่อมโยงระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนกับเศรษฐกิจชุมชน การจัดการวิสาหกิจชุมชน วิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
3(3-0-6)
Economic and Social Development in Special Economic Zone
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ปรัชญา รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
และปฏิสัมพันธ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พื้นที่ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อิทธิพล
ของโล กาภิวัตน์ และภูมิภาคนิยมใน เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน โดยเน้นเขต เศรษฐกิจ สามฝ่าย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT)
0102644

0102645

การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

3(3-0-6)

Development for Food Security
ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร การประเมินปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผล
ต่อความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และชุมชน การจัดการความมั่นคงทางอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ และการวางแผนการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน
0102646

ชนชายขอบกับการพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

Marginalization and Social Development
ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มชนชายขอบที่สาคัญในประเทศไทย เน้นการวิเคราะห์โครงสร้างทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของกลุ่มชนชายขอบ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชายขอบกับ
กลุ่มอื่น อคติ การกีดกัน การเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชนชายขอบ นโยบายที่รัฐบาลมี
ต่อกลุ่มชนชายขอบในประเทศไทย

- 10 0102647

การจัดการภัยพิบัติในชุมชนเสี่ยง

มคอ.2 ปริญญาโท
3(3-0-6)

Disaster Management in Risk Community
ศึกษาวิเคราะห์ สาเหตุ และผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ แนวคิด
หลักการ และวิธีปฏิบัติในการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ การจัดทาแผนชุมชนเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่นภาคใต้
0102648

สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคม

3(1-4-4)

Seminar on Social Administration and Development Problems
สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคมที่สาคัญ ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายผล และเสนอแนะการบริหารและพัฒนาสังคม
0102691

วิทยานิพนธ์
12(0-36-0)
Thesis
ศึกษาค้นคว้า และทาวิจัย ทางด้าน การบริหารและพัฒนาสังคม สามารถตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0102692

สังคม

การค้นคว้าอิสระ
6(0-18-0)
Independent Study
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับการบริหารและพัฒนา

