หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศศ.ม. (สหวิทยาการสังคมศาสตร์)
2. วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 มีความรู้อย่างถ่องแท้ด้านแนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตร์ข้ามสาขา เพื่อวิเคราะห์และเข้าใจสังคมที่สลับซับซ้อน
สามารถประยุกต์ความรู้หรือศาสตร์หลายแขนงมาใช้ในการวิเคราะห์สังคมได้เป็นอย่างดี
2.2 มีความสามารถในการวิจัยข้ามสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมีความสามารถในการนาเอาความรู้ไปแก้ไขปัญหาหรือ
ใช้ประโยชน์ทั้งในทางปฏิบัติคือการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2.3 มีความสามารถในการแสวงหา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการสังคมศาสตร์ที่สามารถใช้
เป็นฐานในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ รวมถึงมีจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาคนให้ดารงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
3. หลักสูตร

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ(วิชาแกน)
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
36
36
9 (ไม่นับหน่วยกิต)
12
12
36
12

4. รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
1) นักศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1ต้องเรียนรายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 3 รายวิชาคือ
HS 467 002,
HS 467 003, HS 467 891 โดยไม่นับหน่วยกิต และอาจต้องเรียนรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต
2) ให้นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
*HS 467 001 ทฤษฎีสหวิทยาการสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
**HS 467 002 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
3(2-3-5)
**HS 467 003 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-3-5)
*HS 467 891 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางสหวิทยาการสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
กรณีไม่ใช่ผู้สาเร็จการศึกษาทางสังคมศาสตร์ อาจต้องเรียนรายวิชาอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาเลือก มีดังนี้
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาดังต่อไปนี้ สาหรับแผน ก แบบ ก 2 จานวนไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต
หรือรายวิชาเลือกอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1. ตามความสนใจในหมวดวิชาเลือก หมวดใดหมวดหนึ่ง (ไม่ข้ามกลุ่ม) หรือ
2. รายวิชาเลือกนโยบายสาธารณะจานวน 12 หน่วยกิต หรือ
3. รายวิชาเลือกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา จานวน 12 หน่วยกิตหรือ
4. รายวิชาที่หลักสูตรเปิดเพิ่มในภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิชาเลือกนโยบายสาธารณะ
*HS 467 101 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
*HS 467 102 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ในระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร
*HS 467 103 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา
*HS 467 104 การจัดการดาเนินงานนโยบายสาธารณะ
**HS467 105 ประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงกาไร
*HS 467 106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ว่าด้วยนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
*HS 467 107 การพัฒนาระหว่างประเทศและภูมิภาค
*HS 467 108 การขยายตัวของเมืองในประเทศกาลังพัฒนา
**HS 467 109 การบริหารการคลังสาธารณะ
*HS 467 110 วิสาหกิจเพื่อสังคม
**HS 467 120 การประเมินผลโครงการ

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

วิชาเลือกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา
*HS 467 111 ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์
**HS 467 112 แรงงานและการย้ายถิ่น
**HS 467 113 สังคมวิทยาเกี่ยวกับอาชีพและการทางาน
**HS 467 114 สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสูงอายุ
**HS 467 115 ภาวะข้ามชาติและชายแดนศึกษา
**HS 467 116 ชาติพันธุ์ธารงและสังคมพหุวัฒนธรรม
**HS 467 117 เพศภาวะ เพศวิถี และสังคม
**HS 467 118 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม
**HS 467 119 สังคมวิทยาองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
**HS 467 120 การประเมินผลโครงการ

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)
3 (3-0-6)

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
**HS 467 899 วิทยานิพนธ์
**HS 467 898 วิทยานิพนธ์
หมายเหตุ

12 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

*หมายถึง รายวิชาเปิดใหม่
** หมายถึง รายวิชาที่ปรับปรุง

5. ตัวอย่างแผนการศึกษา
ตัวอย่างแผนการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์แผนก แบบ ก 1 และแผน ก
แบบ ก 2 ได้ดังนี้
รหัสวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

*HS 467 001 ทฤษฎีสหวิทยาการสังคมศาสตร์
**HS 467 002 วิธีวิทยาการวิจยั เชิงปริมาณ
**HS 467 003 วิธีวิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพ
**HS 467 898 วิทยานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
รหัสวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

**HS 467 891 สัมมนาประเด็นปัจจุบนั ทางทางสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์
**HS 467 xxx วิชาเลือก
**HS 467 898 วิทยานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก 1
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3
9
3
หน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก 1
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
12
12
15

หน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก 2
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9
9
หน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก 2
3 (3-0-6
6
9
18

รหัสวิชา

**HS 467 xxx
**HS 467 899
**HS 467 898

รหัสวิชา

**HS 467 899
**HS 467 898

ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก 1

12
12
27
หน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก 1
9
9
36

หน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก 2
6
6
12
30
หน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก 2
6
6
36

6. คาอธิบายรายวิชา
*HS 467 001 ทฤษฎีสหวิทยาการสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ทฤษฎีสังคมศาสตร์กระแสหลัก หลังทันสมัยนิยม การบูรณาการ
ศาสตร์สังคม การสร้างกรอบคิดสังคมศาสตร์ข้ามสาขา ความสัมพันธ์ทางสังคม และการกระทาต่าง ๆ ในปรากฏการณ์ทางสังคม
ทั้งระดับปัจเจกและสถาบัน
**HS 467 002 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
3(2-3-5)
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบ การ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ การสร้างเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
**HS 467 003 วิธีวทิ ยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-3-5)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
พื้นฐานทางภววิทยาและญาณวิทยา หลักการและแนวคิดที่สาคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอน
เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณ์เชิงสังคม

*HS 467 101 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
นิ ย ามและขอบเขตของนโยบายสาธารณะ ตั ว แบบทางทฤษฎี ข องทฤษฎี น โยบายสาธารณะ
เศรษฐศาสตร์ในทฤษฎีนโยบายสาธารณะ วิธีการวิเคราะห์และเครื่องมือในการสร้างโยบายสาธารณะ
*HS 467 102 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ในระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ขอบเขตและนิยามของระบบอาหาร การเปลี่ยนแปลงของระบบการเกษตรของโลกและผลกระทบต่อ
ระบบอาหาร การเปลี่ยนแปลงค่านิยมด้านอาหาร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ ต่อ การผลิตอาหาร การกระจาย
การเข้าถึง และอธิปไตยด้านอาหาร วิธีวิทยาสหวิทยาการสังคมศาสตร์กับระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร
*HS 467 103 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา
(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
นิยมและขอบเขตและความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความสั มพันธ์ระหว่างการจัดการเชิงกล
ยุทธ์และการพัฒนา ผู้นาด้านการพัฒนาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การที่ทางานด้านพัฒนา
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร การดาเนินการตามกลยุทธ์ และการ
ควบคุมกลยุทธ์
*HS 467 104 การจัดการนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การสร้างฐานข้อมูลก่อนดาเนินนโยบายสาธารณะ โดยใช้เครื่องมือประเมินสภาวะเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม การกาหนดตัวชี้วัดดาเนินนโยบาย การบูรณาการการดาเนินโครงการกับนโยบายสาธารณะในระดั บท้องถิ่นและ
ระดับชาติ การสร้างแรงจูงใจและการยอมรับในกลุ่มเป้าหมายผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการจัดการความขัดแย้งใน
การดาเนินนโยบายสาธารณะ การสื่อสารนโยบาย การณรงค์สนับสนุนนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การติดตามและ
ประเมินผลนโยบาย
**HS 467 105 ประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงกาไร
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
วาทกรรมประชาสังคม ประวัติโดยย่อของประชาสังคม การหวนกลับมาของแนวคิดประชาสังคม
เงื่อนไขของความเป็นประชาสังคม การจาแนกประเภทของประชาสังคม ประชาสังคมและพื้นที่สาธารณะ ประชาสังคมกับ
ประชาธิปไตย ประชาสังคมกับองค์กรไม่แสวงกาไร ลักษณะหรือธรรมชาติของความเป็นพลเมือง การเกิดขึ้นของพลเมืองใน
ประชาสังคม ทฤษฎีหรือตัวแบบความเป็นพลเมืองของมาร์แชล ประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมืองและ
ประชาสังคมในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาธิปไตย ขบวนการประชาสังคมและองค์กร
ไม่แสวงกาไรในประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย

**HS 467 106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ว่าด้วยนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ขอบเขตความหมายนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ความหมายของสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความ
อยู่ดีมีสุข การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ นโยบายสุขภาพระดับประเทศ ระบบ
ประกันสุขภาพ ระบบการบริการสุขภาพ นวัตกรรมนโยบายสุขภาพในท้องถิ่น วิธีวิทยาสหวิทยาการสังคมศาสตร์กับนโยบาย
สาธารณะด้านสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
*HS 467 107 การพัฒนาระหว่างประเทศและภูมิภาค
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
เสรีนิยมใหม่ และการแพร่ขยายนโยบายเสรีนิยมใหม่ในองค์การระหว่างประเทศ องค์กรเหนือรัฐและ
บทบาทขององค์กรเหนือรัฐในการกาหนดนโยบาย การค้าเสรี แรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม
ภาวะโลกร้อน ตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนัยของนโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศต่อการกาหนดนโยบายในระดับชาติ
*HS 467 108 การขยายตัวของเมืองในประเทศกาลังพัฒนา
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎีการกลายเป็นเมือง เครือข่ายของเมือง คุณประโยชน์ของระบบนิเวศและวางผังเมือง ปัจจัย
ขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวของเมือง ความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการออกแบบเมืองน่า
อยู่
**HS 467 109 การบริหารการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิ ดการบริ ห ารการคลั ง สาธารณะเพื่ อการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมนโยบายการเงิ นและ
นโยบายการคลังสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศ วิธีการคลังสาธารณะ ระบบทางการคลัง กระบวนการบริหารงบประมาณ
ปัญหาและการแก้ไขการบริหารงบประมาณ
*HS 467 110 วิสาหกิจเพื่อสังคม
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความเป็นมา นิยามประเภท ลักษณะสาคัญ การใช้แนวคิดกิจการเพื่อสังคมในประเทศต่าง ๆ และ
ประเทศไทย ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมศาสตร์ข้ามสาขาวิชา และแนวทางการพัฒนาภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมและ
ปัจจัยความสาเร็จการประยุกต์ใช้แนวคิด
*HS 467 111 ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎี วิ พ ากษ์ แ นวส านั ก ฟรั ง เฟิ ร์ ต ทฤษฎี ส ตรี นิ ย ม . การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมแนววิ พ ากษ์ และ
วัฒนธรรมศึกษา ทฤษฎีวิพากษ์แนวหลังทันสมัยนิยม วิพากษ์ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีสังคม เชิงวิพากษ์
ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม

**HS 467 112 แรงงานและการย้ายถิ่น
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทฤษฎีเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของ
แรงงาน ประเภทการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นในยุค โลกาภิวัตน์ ผลกระทบของการย้ายถิ่นที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
นโยบายการย้ายถิ่นแรงงาน และการวิจัยประเด็นการย้ายถิ่นของแรงงาน
**HS 467 113 สังคมวิทยาเกี่ยวกับอาชีพและการทางาน
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับอาชีพและการทางาน สภาพการทางานของประชากร
และการเปลี่ยนแปลงอาชีพในสังคม ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มอาชีพ ความปลอดภัยในอาชีพจากการ
ทางาน เพศภาวะกับโอกาสในการประกอบอาชีพ เครือข่ายทางสังคมในกลุ่มอาชีพและการทางาน นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
อาชีพ และแนวทางการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับอาชีพและการทางาน
**HS 467 114 สังคมวิทยาเกี่ยวกับการสูงอายุ
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงประชากรและสังคมสูงอายุ
ผู้สูงอายุในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ความเปราะบางในผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพในผู้สูงอายุ ปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
สูงอายุ นโยบายทางสังคมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และแนวทางการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการสูงอายุ
**HS 467 115 ภาวะข้ามชาติและชายแดนศึกษา
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความหมาย ลักษณะ และความสาคัญของภาวะข้ามชาติและชายแดน ความเป็นมาของการข้ามชาติ
และชายแดนศึกษา แนวคิดและทฤษฎีรวมทั้งวิธีวิทยาที่ใช้ในการศึกษาภาวะข้ามชาติและชายแดน ประเด็นสาคัญในภาวะข้าม
ชาติและชายแดนศึกษา
**HS 467 116 ชาติพันธุ์ธารงและสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความหมาย ลั ก ษณะ และความส าคั ญ ของชาติพั น ธุ์ ธ ารง แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
แนวทางในการศึกษาชาติพันธุ์ธารง ชาติพันธุ์ธารงกับ การเมืองแห่งชาติพันธุ์ธารง และกรณีศึกษาชาติพันธุ์ธารงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
**HS 467 117 เพศภาวะ เพศวิถี และสังคม
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและกรอบทฤษฎีหลักเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถี เชื้อชาติและเพศภาวะกับสตรีนิยม เพศ
ภาวะและเพศวิถีที่เชื่อมโยงกับแนวคิดหลักๆ ทางสังคมวิทยา อัตลักษณ์ อานาจ การต่อรองและการต่อต้านความรุนแรงร่างกาย
ความทันสมัยชนชั้น การย้ายถิ่นและแรงงาน การแต่งงาน และครอบครัว แนวทางการศึกษาเพศภาวะและเพศวิถี

**HS 467 118 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้ว ยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในภาวะโลกาภิวัตน์ และความเป็น
ท้องถิ่นนิยม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมกับปรากฏการณ์ข้ามแดนของผู้คน
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวั ฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม
โลก
**HS 467 119 สังคมวิทยาองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ระบบราชการและกฎเหล็กแห่งคณาธิปไตย องค์การสมัยใหม่ รูปแบบใหม่ขององค์การ การบริหาร
จัดการแบบวิทยาศาสตร์ และแนวคิดของเทเลอร์ อานาจและผู้นาในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและความไว้เนื้อเชื่อใจ
ประเด็นการศึกษาทางสังคมวิทยาในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การไม่แสวงหากาไรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการประยุกต์ใช้โครงการทางสังคมวิทยาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
**HS 467 120 การประเมินผลโครงการ
3 (3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ปรัชญาและแนวคิดของการประเมินผลโครงการ กระบวนการประเมินผล รูปแบบการประเมินผล
การเขียนโครงการ ข้อมูลการประเมิน และการรายงานการประเมินผลโครงการ
*HS 467 891 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางสหวิทยาการสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทบทวนวิพากษ์และวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทางสังคมศาสตร์ข้ามสาขาวิชาที่น่าสนใจทั้งในระดับ
โลก ระดับ ประเทศและระดับ ท้องถิ่น พร้ อมทั้งวิเคราะห์ส ถานการณ์ นโยบายและสถานภาพองค์ความรู้ในการจัดการกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว พร้อมทั้งนาเสนอในการสัมมนา
**HS 467 899 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การทาวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์โดยอยู่ใน
ความดูแล และคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
**HS 467 898 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
การทาวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์โดยอยู่ใน
ความดูแล และคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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