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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นผู้นาทั้งทางวิชาการและทางการบริหารที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์
ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถระดับแนวหน้าในการคิด วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทั้งในด้าน
นโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม ที่กาลังเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถเผชิญความท้าทายของประเด็นปัญหา
เหล่านั้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์
ทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยที่มี
ลักษณะสร้างสรรค์ หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ และนานาชาติ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ไม่จากัดสาขา จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
หรือ ต่างประเทศที่สานักงาน กพ. รับรอง และมีผลการศึกษาระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ากว่า 6 หรือ ผ่านการ
สอบ TU-GET 550 คะแนน หรือ CU-TEP 525 คะแนน หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณา
3. มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4. กรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทต่ากว่า 3.50 แต่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
สวัสดิการสังคมหรือสังคมสงเคราะห์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีหลักฐานหรือมีหนังสือรับรองผลงานที่เชื่อถือได้
อย่างชัดเจน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาแผน ก
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทาดุษฎีนิพนธ์ 54 หน่วยกิต ภายใต้การให้คาปรึกษาของที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้มีสิทธิเรียนแผน ก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ที่สาเร็จปริญญาโทด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
2. เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือมีประสบการณ์ทางานด้านสังคมสงเคราะห์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีประสบการณ์ในการวิจัยหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งยอมรับ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาแผน ข
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาเลือก และทาดุษฎี
นิพนธ์ 36 หน่วยกิต ภายใต้การให้คาปรึกษาของที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้มี สิทธิเรียน
แผน ข ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ที่จบปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทางานด้านสังคมสงเคราะห์ หรือการพัฒนาสังคม 3- 5 ปี
แผนการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม มุ่งเน้นผลิตดุษฎี
บัณฑิตให้เป็นมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม เพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติ แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน
คือ

แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทาดุษฎีนิพนธ์ 54 หน่วยกิต ภายใต้การให้คาปรึกษาของที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนการสอนและการทาดุษฎีนิ พนธ์ โดยมีการเรียนการสอนในวิชา
เสริมพื้นฐาน 2 วิชาโดยไม่นับหน่วยกิต วิชาบังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต วิชาเลือก 3 วิชา 9 หน่วยกิต และทา
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต ภายใต้การให้คาปรึกษาของที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่หลักสูตรเป็นผู้แต่งตั้ง รวมทั้งสิ้น 60
หน่วยกิต
หมวดวิชา
แผน ก
แผน ข
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต*
2. หมวดวิชาบังคับ
15
3. หมวดวิชาเลือก
9
4. ดุษฎีนิพนธ์
54
36
รวมไม่น้อยกว่า
54
60
*ตามพื้นฐานของนักศึกษา ไม่คิดเป็นค่าคะแนน โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) ไม่นับหน่วยกิต
SP 9010 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีความมั่นคงทางสังคม และสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Philosophy, Concept, Theory of Social Security and Social Welfare)
SP 9020 การเปลี่ยนแปลงบริบทปัญหาสังคม และสวัสดิการสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์
3(3/3-0-0)
(Changing Context of Social Problems and Social Welfare in Globalization Era)
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
SP 9003 การวิจัยเชิงปริมาณ
3(3/3-0-0)
(Quantitative Research)
SP 9013 การวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ
3(3/3-0-0)
(Qualitative Research)
SP 9023 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศ
3(3/3-0-0)
(Comparative Study of International Social Welfare Policies)
SP 9033 การศึกษาความรู้เฉพาะด้านอย่างเข้มข้นและบูรณาการศาสตร์
3(3/3-0-0)
(Advanced Intensive Courses for Specific Knowledge and Integrated Sciences)
SP 9143 สัมมนาขั้นสูงนโยบายสังคม
3(3/3-0-0)
(Advanced Seminar in Social Policy)

3.2.3 หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
SP 9103 สัมมนาขั้นสูงบูรณาการสถาบันทางสังคม
(Advanced Seminar in Integrated Social Institutions)
SP 9113 การบริหารความเสี่ยงนโยบายสวัสดิการสังคม
(Risk Management in Social Welfare Policies)
SP 9123 การบริหารกลยุทธ์ในองค์กรสวัสดิการสังคม
(Strategic Management in Social Welfare Organization)
SP 9133 การระดมทุนเพื่อแผนงานสวัสดิการสังคม
(Fund Raising for Social Welfare Programs)
SP 9143 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และนโยบายสวัสดิการสังคม
(Human Dignity, Human Rights, and Social Welfare Policy)
SP 9153 คุณภาพชีวิตของแรงงาน กับการประกันสังคม
(Quality of Life of Labor and Social Insurance)

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 54 หน่วยกิต สาหรับแผน ก และ 36 หน่วยกิตสาหรับแผน ข
SP 9209 ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก
9(0-0-9/P)
(Dissertation Plan A)
SP 9219 ดุษฎีนิพนธ์ แผน ข
9(0-0-9/P)
(Dissertation Plan B)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ภาคการศึกษาละ 9 หน่วยกิต จนครบจานวนหน่วยกิตของแต่ละ
แผนการศึกษา

แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
แผน ก
แผน ข
SP 9010
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีความมั่นคงทางสังคม และสวัสดิการ
(1)
สังคม(Philosophy, Concept, Theory of Social
Security and Social Welfare)
SP 9020
การเปลี่ยนแปลงบริบทปัญหาสังคม และสวัสดิการสังคมในยุค
(1)
โลกาภิวัฒน์ (Changing Context of Social Problems
and Social Welfare in Globalization Era)
SP 9003
การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)
(1)
3
SP 9013
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสวัสดิการสังคมระหว่าง
(1)
3
ประเทศ (Comparative Study of International Social
Welfare Policies)
รวม
(2)
6
หมายเหตุ ( ) คือจานวนรายวิชาที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเห็นสมควรให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
แผน ก
แผน ข
SP 9023
การวิจัยเชิงคุณภาพ
(1)
3
(Qualitative Research)
SP 9033
การศึกษาความรู้เฉพาะด้านอย่างเข้มข้น
3
(Advanced Intensive Courses for Specific
Knowledge and Integrated Sciences)
SP 9143
สัมมนาขั้นสูงนโยบายสังคม
3
SP 91XX
วิชาเลือก
3
Electives
SP XXXX
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ครั้งที่ 1
รวม
12
หมายเหตุ
1. ( ) คือจานวนรายวิชาที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเห็นสมควรให้ผู้เลือกแผน ก เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
2. สาหรับผู้เรียนแผน ก หากไม่ต้องเรียนวิชาเลือก ให้สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
และหากสอบผ่าน ให้เริ่มทาดุษฎีนิพนธ์ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป

๒

รหัส
SP 91XX
SP 91XX
SP XXXX
SP 9209

รหัส
SP XXXX
SP 9209

รหัส
SP XXXX
SP 9209
SP 9219

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ชื่อวิชา
แผน ก
วิชาเลือก (Electives)
วิชาเลือก (Electives)
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ครั้งที่ 2
(กรณีสอบไม่ผ่าน)
ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก
9
(Dissertation Plan A)
(กรณีสอบวัด
คุณสมบัติผ่าน)
รวม
9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก
(Dissertation Plan A)
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

แผน ก
-

แผน ข
3
3
-

6

แผน ข
ครั้งที่ 1

9
9

-

แผน ก
-

แผน ข
ครั้งที่ 2
(กรณีสอบไม่ผ่าน)

ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก
(Dissertation Plan A)
ดุษฎีนิพนธ์ แผน ข
(Dissertation Plan B)

9

รวม

9

9
(กรณีสอบวัด
คุณสมบัติผ่าน)
9

รหัส
SP 9209
SP 9219

รหัส
SP 9209
SP 9219

รหัส
SP 9209
SP 9219

รหัส

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ชื่อวิชา
แผน ก
ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก
9
(Dissertation Plan A)
ดุษฎีนิพนธ์ แผน ข
(Dissertation Plan B)
รวม
9
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก
(Dissertation Plan A)
ดุษฎีนิพนธ์ แผน ข
(Dissertation Plan B)
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก
(Dissertation Plan A)
ดุษฎีนิพนธ์ แผน ข
(Dissertation Plan B)
รวมทั้งสิ้น

แผน ก
9

แผน ข

9
9
แผน ข

9
9

9

แผน ก
9

แผน ข

9
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
ชื่อวิชา
แผน ก
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

Defense Dissertation

60

แผน ข


รหัส

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ทารูปเล่มดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
เขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย
1 เรื่อง หรือนาเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในระดับชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง
หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

แผน ก



แผน ข



คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
SP 9010 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Philosophy, Concept, and Theory of Social Protection and Social Welfare)
การทบทวนปรัชญาพื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี บริบท และวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงทางสังคม การคุ้มครองทางสังคม การเสริมพลังสังคม และสวัสดิการสังคมทั้งของไทยและสากล การนาเอา
นโยบายสังคมด้านใดด้านหนึ่งที่มีในปัจจุบันมาวิเคราะห์ให้เห็นแนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการกาหนด
นโยบายสังคม รวมทั้งบทบาทของภาคส่วนและองค์ประกอบต่างๆ ในการนานโยบายสังคมไปปฏิ บัติสู่การบรรลุ
เป้าหมาย
Reviewing the foundation of philosophy, principle, concept and theory, context and
evolution concerning social security which included social protection, social empowerment and
social welfare both in Thailand and international perspective. The present social policy in any
specific area is picked up to analyze in order to examine the concept and theory using in social
policy formulation including the roles of parties and other crucial elements leading to an
achievement of the social policy implementation.
SP 9020 การเปลี่ยนแปลงบริบทปัญหาสังคม และสวัสดิการสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์
3(3/3-0-0)
(Changing Context of Social Problems and Social Welfare in Globalization Era)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบริบททางสังคมระดับโลก และระดับภูมิภาค ที่เกิดจากกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น และการก่อเกิดปัญหาทางสังคมในรูปแบบที่สลับซับซ้อนมาก

ขึ้น ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชนในการสร้างระบบสวัสดิการสังคม แนวคิด
กลไก บทบาท และวิธีการที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน สภาพแวดล้อมทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลกในยุคปัจจุบัน
Analyzing the relationship of social contexts in global and regional level which have
been affected by globalization process that eventually effects more complexity of social
change in local area. The cooperation of government, business, civil society, and community
sectors in creating social welfare system. The concept, mechanism, roles, and method that
should be changed in accordance with community context, social cultural, economic, political,
and environment of country, regional, and global in the present day.
หมวดวิชาบังคับ
SP 9003 การวิจัยเชิงปริมาณ
3(3/3-0-0)
(Quantitative Research)
ปรัชญา แนวคิดและสานักคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ในงาน
สังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคมและวิธีการทางสถิติชั้นสูงที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์งานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญในการเลื อกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนานโยบายสังคม เน้นให้นักศึกษานาเสนอความสาคัญของปัญหา เหตุผลใน
การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการแปรผลโดยใช้เครื่องมือทาง
สถิติ
Providing philosophy, concepts, and schools of though concerning research
methodology and quantitative research methods used in social science. The use of quantitative
research methods, the philosophical and theoretical underpinnings of this type of research, the
various approaches and schools of thought, as well as particular research methods including
the use of computer program for data analysis. The course will also place qualitative
approaches and methods within the broader research design, i.e., in the case of social work
policy development. But most of all, the course will help the student to make progress in the
formulation of their problem statement, their research design, quantitative data collection, and
interpreting results using statistical software.
SP 9013 การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสวัสดิการสังคมระหว่างประเทศ
3(3/3-0-0)
)Comparative Study of International Social Welfare Policies)
การศึกษาทฤษฎีและวิธีการในการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายสวัส ดิการสังคม แนวโน้มและการ
พัฒนาของรัฐสวัสดิการในกลุ่มประเทศพัฒนา เช่น ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

นโยบายสวัส ดิการสั งคมที่สาคัญของประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น นโยบายด้านสุขภาพ นโยบายที่อยู่อาศัย
นโยบายการแก้ไขปั ญหาความยากจน นโยบายด้านผู้ พิการ และการดูแลผู้ สู งอายุระยะยาว เป็นต้น รวมทั้ง
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งเพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
Comparative study of theories and methods in international social welfare policies,
trends and developments of welfare states in developed countries such as Europe, America
and Australia. Comparative analyses among ASEAN countries in selected policy fields such as
health, housing, poverty, disability and long-term care for aging, including analyses of weakness
and strength of those policies to accordance application for Thai context.
SP 9023 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3/3-0-0)
(Qualitative Research)
ปรั ช ญา แนวคิ ด และส านั ก คิ ด ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาทาง
สังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคม ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเทคนิคการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ การ
วิเคราะห์งานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นให้นักศึกษานาเสนอความสาคัญของ
ปัญหา เหตุผลในการออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
Providing philosophy, concepts, and schools of though concerning qualitative
research which use in social science and social welfare study. Quantitative research methods
and data collection techniques . The analysis of qualitative research undertaken by experts. The
student have to present their research proposal, the reason of design, the data collection and
data analysis
SP 9033 การศึกษาความรู้เฉพาะด้านอย่างเข้มข้นและบูรณาการศาสตร์
3(3/3-0-0)
(Advanced Intensive Courses for Specific Knowledge and Integrated Sciences)
ทบทวนความรู้ พั ฒ นาให้ ทั น สมั ย และบู รณาการศาสตร์ต่ างๆ ต่ อยอดในสาขาวิช าที่ นัก ศึก ษา
ต้องการใช้ในการทาวิทยานิพนธ์ โดยการจัดรายวิชาให้เหมาะสมกับพื้นฐานและความต้องการเรียนรู้ที่เสนอไว้ใน
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นอาจารย์ประจา
คณะหรืออาจารย์ภายนอกก็ได้
To review, refresh, and renovate any specific knowledge needed for integration
towards candidate’s Ph.D. dissertation, the course will be tailored made to fit individual
background and requirement as presented in his/her drafted proposal. Courses should be
designed and operated by an expert in such specific field either faculty staff or
outsider/specialist.

SP 9043 สัมมนาขั้นสูงนโยบายสังคม
3(3/3-0-0)
(Advanced Seminar in Social Policy)
วิเคราะห์ปัญหาสังคมที่อยู่ในภาวะวิกฤติและมีความสลับซับซ้อน ความพยายามของภาคส่วนต่างๆ
ในการหาทางออก ทบทวนการอภิปรายถกเถียงกันในอดีตและในปัจจุบัน วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ
ปัญหา ความเชื่อมโยงของปัญหาสังคมในประเทศกับปัจจัยภายนอก ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
โลก รวมทั้งบทบาทของกลไกทั้ง 3 ระดับในการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของนโยบายของรัฐ และ
นาเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนานโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
Advanced analysis of particular social problem in crisis and high complexity, looking at how
varying sectors have attempted to solve it. Reviews historical and contemporary debates;
analyze courses and effects, the connection of social problems and external factors in country,
regional, and global level, including role of mechanism of 3 levels in solving problems.
Analyzing weakness and strength of government social policies and purposing conceptual
framework to develop pro-active policy for protecting and solving the current social problem.
หมวดวิชาเลือก
SP 9103 สัมมนาขั้นสูงบูรณาการสถาบันทางสังคม
3(3/3-0-0)
(Advanced Seminar in Integrated Social Institutions)
วิเคราะห์วิวัฒนาการ ความสาคัญ จุดแข็ง และจุดอ่อนของสถาบันทางสังคมทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ทบทวน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคมในอดีตและปัจจุบัน การบูรณาการสถาบัน
ทางสังคมเพื่อการสร้างหลักประกันการเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้า นสุขภาพ การศึกษา การจ้างงานและรายได้ของ
กลุ่มประชากรที่ยากจนในประเทศกาลังพัฒนา และกรณีศึกษาสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งในการพัฒนาสวัสดิการ
สังคม
Advanced analysis of social institutions, looking at evolution, important, strength,
and weakness of formal and informal social institutions. Reviews historical and contemporary
concepts and theories related to social institutions. The integration of social institutions to
ensure access to health, education, employment, and income for the poorer sectors of the
population in developing countries. The best practice of case study is debated in the seminar
session.
SP 9113 การบริหารความเสี่ยงนโยบายสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Risk Management in Social Welfare Policies)
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งระดับสากล และในประเทศที่ทาให้เกิดความ
เสี่ยงในการบริหารนโยบายสวัสดิการสังคม วิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยและหามาตรการป้องกันความเสี่ยงมิให้

ส่งผลกระทบต่อนโยบาย เป้าหมาย วิธีการดาเนินงาน และกองทุนสวัสดิการสังคม สร้างมาตรการและกลไกใน
การป้องกัน เฝ้าระวัง มิให้เกิดความเสี่ยง
Analyzing the economic and political situation in the country and internationally
which influencing risk management on social welfare policy. Analyze warning sign, searching
measurement to prevent risk that might be affected to policy, target, implementation, and
social welfare fund. Creating measurement and mechanism to prevent risk.
SP 9123 การบริหารกลยุทธ์ในองค์กรสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Strategic Management in Social Welfare Organization)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารองค์กร การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจากัด และการกาหนดกลยุทธ์เชิงรุกขององค์กร การพัฒนาสมรรถภาพ
หลัก และสมรรถภาพเฉพาะตาแหน่งของบุคลากร และการสร้างเครือข่ายกับองค์กรสวัสดิการสังคมทั้งในประเทศ
และทางสากล
Study concept, theory of organization management. Formulation of vision, mission,
strategies, program, and project. Analyzing strength, weakness, opportunity, threat of
organization and formulating pro-active strategies. Developing core competency and specific
competency of staff. Networking with social welfare organizations both in the country and
internationally.
SP 9133 การระดมทุนเพื่อแผนงานสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Fund Raising for Social Welfare Programs)
ศึกษาวิธีการค้นหา เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมในช่วงเวลาอันเหมาะเจาะ ขั้นตอนและวิธีการระดมทุน
ในรูปแบบต่างๆ การนาเสนอโครงการขอทุนที่ดึงดูดความสนใจทั้งด้านคุณค่า จุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
และการรณรงค์ที่ต้องทาควบคู่กันไป รวมทั้งศึกษาค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาดาเนินการ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การ
สื่อสารและการรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งทุน การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสร้างความ
เชื่อมั่นในความสามารถและความโปร่งใสในการทางานของหน่วยงานที่ขอรับทุน และการนาเสนอความก้าวหน้า
หรือผลงานที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่กาหนด
Study the accessibility of appropriate funding resources in particular time, process
and methods of fund raising in various forms. Attractive presentation of proposal should cover
value, goal, target groups, methods, campaigning process, budget, implementation schedule,
and benefits occurrence. Communication, cooperation and relationship maintenance among
related sectors should be described to create the confidence in organization’s capability,
working transparency and punctual progress report.

SP 9143 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และนโยบายสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Human Dignity, Human Rights, and Social Welfare Policy)
ปรัชญาพื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยรวมและโดยเฉพาะของ
กลุ่มเป้าหมาย ศึกษากลไก มาตรการ อนุสัญญา และกฎหมายที่เ กี่ยวข้อง การนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
สิทธิมนุษยชนเชื่อมโยงสู่นโยบาย และการบริหารสวัสดิการสังคม
Study the basic philosophy, principle, concept, theory concerning human dignity,
human rights in general and specific group. The study of mechanism, measurement, convention,
and related laws. Taking human dignity and human rights to connect with policy and social
welfare management.
SP 9153 คุณภาพชีวิตของแรงงาน กับการประกันสังคม
3(3/3-0-0)
(Quality of Life of Labor and Social Insurance)
วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ข้ า มชาติ การเปลี่ ย นแปลงระบบการจ้ า งงานในภาคอุ ต สาหกรรม และ
สถานการณ์ของของแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีคุณภาพชีวิต
มาตรฐานขององค์การแรงงานสากล และนโยบายของรัฐ ต่อการส่ งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน วิเคราะห์
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กระบวนการยุติธรรมในคดีแรงงาน สิทธิของผู้ใช้แรงงานในกฎหมายประกันสังคม
วิเคราะห์ขบวนการสหภาพแรงงานและกลยุทธ์ในการเรียกร้องสิทธิด้านแรงงานและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน
วิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการแรงงานเพื่อความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้าใน
สังคม และการเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเพื่อการปรับตัวต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในชุมชนอาเซียน
ในปี 2558
Analyze tarn-national investment, employment system in industrial sector and
situation of workers both formal and informal sectors in globalization era. Study concept and
theory of quality of life, International Labor Organization’s standard, and government policy
towards quality of life of labor. Analyze provisions and applications of labor protection act,
process of judgment for labor cases, and labor rights in social insurance act. Analyze trade
union movement and its strategies to claim labor rights and quality of life. Analyze direction of
strengthening labor movement fighting for judgment and lessening gap in society including
preparation of Thai labor to adapt with free labor migration in ASEAN in the 2015.

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 54 หน่วยกิต สาหรับแผน ก และ 36 หน่วยกิตสาหรับแผน ข
SP 9209 ดุษฎีนิพนธ์แผน ก และ SP 9219 ดุษฎีนิพนธ์แผน ข
6(0-0-6/ P)
นักศึกษาต้องทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์อย่างลึกซึ้ง จัดทาร่าง
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอรายงาน หลังผ่านการสอบป้องกันแล้ว นักศึกษาต้องทาการวิจัย
อย่างมีคุณภาพ นาเสนอรายงานความก้าวหน้าในการวิจัย เขียนและการปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์ให้มีมาตรฐานทาง
วิชาการในระดับมาตรฐานสากลภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
Ph.D. candidates must study in-depth the concept and theory relevance to theirs
dissertation topic. Drafting research proposal composed of research objective, scope of
research, theoretical framework, research methodology, data collection, data analysis, and
report presentation. After passing defend examination, Ph.D. candidate must conduct research
in qualitative manner, reporting the progress, writing, and improving their dissertation to meet
the international academic standard under closely supervision of theirs advisor.

