รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
Doctor of Philosophy Program in Social Welfare Administration

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การบริหารสวัสดิการสังคม)
ปร.ด. (การบริหารสวัสดิการสังคม)
Doctor of Philosophy (Social Welfare Administration)
Ph.D. (Social Welfare Administration)

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
54
หนวยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. ผู เ ชี่ ย วชาญ/นั ก วิ ชาการ/นั ก วิ จั ย /นั ก บริ ห าร/นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนในหน ว ยงานราชการ
สถาบันการศึกษา และองคการปกครองสวนทองถิ่น
3. ผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการ/นักวิจัย/นักบริหารในองคกรสาธารณประโยชน ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่เปนผูนําทั้งทางวิชาการและทางการบริหารที่มีความเขาใจอยางแทจริงในองค
ความรูดานสวัสดิการสังคม มีโลกทัศนกวางไกล เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญในการคิด วิเคราะหประเด็นปญหาดานการบริหารสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสามารถปรับตัวใหเทาทันสถานการณที่ทาทายในปจจุบัน และอนาคต
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญการวิจัย รวมทั้งการสรางหรือเพิ่มพูนองคความรูที่กอใหเกิด
คุณประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ และนานาชาติ

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ไมจํากัดสาขาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ
ตางประเทศที่สํานักงาน กพ. รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมต่ํากวา 3.50
2. กรณีที่ผูสมัครไดคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทต่ํากวา 3.50 แตมีคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสม โดดเดน
เปนที่ประจักษ และมีหลักฐานรับรองคุณสมบัติที่เชื่อถือไดอยางชัดเจน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาแบบ 1
1. เปนอาจารย นักวิจัย หรือมีประสบการณทํางานดานสวัสดิการสังคมหรือสังคมสงเคราะหไมนอยกวา 5 ป
2. มีประสบการณ โดดเดนเปนที่ประจักษซึ่งคณะกรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารสวัสดิการสังคมมีมติใหรับเขาศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษาแบบ 2
1. เปนผูที่จบปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ ตางประเทศที่สํานักงาน กพ. รับรอง
2. มีหลักฐานรับรองคุณสมบัติที่เชื่อถือไดอยางชัดเจน
การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
ผูสมัครเขารับการศึกษาตองผานกระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารสวัสดิการสังคม ดังนี้
1. เขียนใบสมัครและสงหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุไวในประกาศการรับสมัครนักศึกษาปริญญา
เอกของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2. จัดทําเคาโครงวิจัยในเรื่องที่ประสงคจะทําดุษฎีนิพนธ ประกอบดวย ชื่อเรื่องวิจัย ความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ สงมาพรอมใบสมัคร
3. เขารับการสัมภาษณโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารสวัสดิการ
สังคม ในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด

คาใชจายตลอดหลักสูตร
รายการ

จํานวน

คาสมัครเขาศึกษา
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาขึน้ ทะเบียนบัณฑิตและประสาทปริญญาบัตร
คาจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
1. คาหนวยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ไมเกิน 2 ครั้ง
ดุษฎีนิพนธ
54 หนวยกิต
2. คาบริการอินเตอรเน็ต
ภาคการศึกษาปกติ
7 ภาคการศึกษา
ภาคฤดูรอน
4 ภาคการศึกษา
3. คาบํารุงการศึกษา
คาบํารุงภาคการศึกษาปกติ
7 ภาคการศึกษา
คาบํารุงการศึกษาภาคฤดูรอน
4 ภาคการศึกษา
4. คาบํารุงพิเศษ
คาบํารุงดุษฎีนิพนธ
6 ภาคการศึกษา
5. คากิจกรรมพิเศษ
ภาคการศึกษาปกติ
7 ภาคการศึกษา
ภาคฤดูรอน
4 ภาคการศึกษา
การศึกษาดูงานตางประเทศ
คาใชจายตลอดหลักสูตร

จํานวนเงิน
(บาท)
2,000
1,500
500
3,000
2,000

รวมเงิน
(บาท)
2,000
1,500
500
3,000
2,000

5,000
5,000
5,000

10,000
10,000
270,000

2,000
1,500

14,000
6,000

6,000
5,000

42,000
20,000

10,000

60,000

5,000
4,000

35,000
16,000
150,000
642,000

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
1.
2.
3.
4.

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ

แบบ 1
จํานวนหนวยกิต
54
0

แบบ 2
จํานวนหนวยกิต
ไมนับหนวยกิต*
12
6
36
1

รวมไมนอยกวา
54
54
*ตามพื้นฐานของนักศึกษา ไมคิดเปนคาคะแนน โดยอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course)
ไมนับหนวยกิต
SA 9010 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีความมั่นคงทางสังคม และสวัสดิการสังคม
(Philosophy, Concept, Theory of Social Security and Social Welfare)
SA 9020 ระเบียบวิธีวิจยั
(Research Methodology)
หมวดวิชาบังคับ 12 หนวยกิต
SA 9003 ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณขั้นสูง
(Advance Quantitative Research Methodology)
SA 9013 ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพขั้นสูง
(Advance Qualitative Research Methodology)
SA 9023 การบริหารองคการสวัสดิการสังคม
(Social Welfare Organization Management)
SA 9033 สัมมนาขั้นสูงการบริหารสวัสดิการสังคม
(Advanced Seminar of Social Welfare Administration)
หมวดวิชาเลือก 6 หนวยกิต โดยใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
SA 9103 การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการสังคมระหวางประเทศ
(Comparative Study of International Social Welfare)
SA 9113 การศึกษาความรูเฉพาะดานอยางเขมขน
(Advanced Intensive Courses for Specific Knowledge)
SA 9123 สิทธิมนุษยชนกับสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน
(Human Rights and Social Welfare in ASEAN)
SA 9133 สวัสดิการพื้นฐานสําหรับแรงงานอพยพในประชาคมอาเซียน
(Social Safety Net for Migrant Worker in ASEAN Community)

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

หมวดดุษฎีนิพนธ
SA 9209
SA 9219

54 หนวยกิต สําหรับแบบ 1 หรือ
36 หนวยกิต สําหรับแบบ 2
ดุษฎีนิพนธ แบบ 1
(Dissertation Plan 1)
ดุษฎีนิพนธ แบบ 2
(Dissertation Plan 2)

54 หนวยกิต
36 หนวยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาตองลงทะเบียนดุษฎีนิพนธภาคการศึกษาละ 9 หนวยกิต จนครบจํานวนหนวยกิตของแตละแผนการศึกษา

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส

ชื่อวิชา

SA 9010

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีความมั่นคงทางสังคม
และสวัสดิการสังคม (Philosophy, Concept, Theory of Social
Security and Social Welfare)

SA 9020
SA 9003

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณขั้นสูง (Advance Quantitative
Research Methodology)
การบริหารองคการสวัสดิการสังคม
(Social Welfare Organization Management)
รวม

SA 9023

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
SA 9013
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพขั้นสูง
SA 9033
SA 91XX
SA XXXX

(Advance Qualitative Research Methodology)
สัมมนาขั้นสูงการบริหารสวัสดิการสังคม (Advanced Seminar of
Social Welfare Administration)
วิชาเลือก
Electives
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
รวม

แบบ 1
*

แบบ 2
*

*
-

*
3

-

3
6

แบบ 1
-

แบบ 2
3

-

3

-

3

ครั้งที่ 1

9

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูรอน)
รหัส
ชื่อวิชา
SA 91XX
วิชาเลือก (Electives)
SA XXXX
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
SA 9209

ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (Dissertation Plan 1)
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
SA XXXX
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
SA 9209
ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (Dissertation Plan 1)
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
SA XXXX
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
SA 9209
SA 9219

ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (Dissertation Plan 1)
ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (Dissertation Plan 2)
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูรอน)
รหัส
ชื่อวิชา
SA 9209
ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (Dissertation Plan 1)
SA 9219
ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (Dissertation Plan 2)
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
SA 9209
ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (Dissertation Plan 1)
SA 9219
ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (Dissertation Plan 2)
รวม

แบบ 1
ครั้งที่ 2
(กรณีสอบไมผาน)

แบบ 2
3
-

9
(กรณีสอบวัด
คุณสมบัตผิ าน)
9

3

แบบ 1
9
9

แบบ 2
ครั้งที่ 1
-

แบบ 1
-

แบบ 2
ครั้งที่ 2
(กรณีสอบไมผาน)

9
9

9
(กรณีสอบวัด
คุณสมบัตผิ าน)
9

แบบ 1
9
9

แบบ 2
9
9

แบบ 1
9
9

แบบ 2
9
9

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
SA 9209
ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (Dissertation Plan 1)
SA 9219
ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (Dissertation Plan 2)
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูรอน)
รหัส
ชื่อวิชา
สอบปองกันดุษฎีนิพนธ(Defense Dissertation)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
ทํารูปเลมดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ
เขียนบทความลงตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง หรือ
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในระดับชาติอยาง
นอย 2 เรื่อง หรือนานาชาติอยางนอย 1 เรื่อง

แบบ 1
9
9
54

แบบ 2
9
9
54

แบบ 1


แบบ 2


แบบ 1



แบบ 2



คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
SA 9010 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการคุมครองทางสังคม และสวัสดิการสังคม
ไมนับหนวยกิต
(Philosophy, Concept, Theory of Social Security and Social Welfare)
ความสัมพันธของบริบททางสังคมระดับโลก และภูมิภาค อันเกิดจากกระบวนการโลกาภิวัฒนที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาค ประเทศ และชุมชน ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางสังคมในรูปแบบสลับซับซอนมากขึ้น ปรัชญา
พื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี บทบาทภาคีหุนสวนทางสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการคุมครองทาง
สั ง คมและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมเพื่ อ ปกป อ งคุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพประชาชนและการพั ฒ นาสั ง คมโดยมี ก าร
บูรณาการแนวคิดทฤษฎีที่สอดคลองกับบริบทของภูมิภาค ประเทศ และชุมชน
The relationship of social contexts in global and regional level, that comes from
globalization process , has affected to the change in country, regional, and community level. It
brings up more complexity of social problems. The foundation of philosophy, principle, concept
and theory, social partnership’s roles in the development and implement of social protection and
social welfare system in order to protect the people well-being and social development which
integrates concept and theory in accordance with regional, country and community context.

SA 9020 ระเบียบวิธีวิจัย
ไมนับหนวยกิต
(Research Methodology)
การศึกษาที่มาของความรู ปรัชญาวาดวยความรู และปรากฏการณวิทยา โดยมีเปาหมายหลักในการคนหา
ความรูที่เปนจริงอยางมีเหตุผล การสรางแนวทางในการวิจัยหรือยุทธศาสตรการวิจัย อาทิ การเริ่มตนดวยทฤษฎี หรือ
การเริ่มตนดวยการสังเกตการณทั่วไป การเรียนรูวิธีวิทยาการวิจัยดวยความเปนวัตถุวิสัย โดยแนวทางการวิจัย
เชิงปริมาณ และการเรียนรูวิธีวิทยาการวิจัยดวยการสังเกตการณที่มีลักษณะอัตวิสัย โดยแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยในการบริหารสวัสดิการสังคม
The sources of knowledge, philosophy of science, epistemology, phenomenology ; in
order to find the fact of logically knowledge. Research strategy, i,e. be gaining with theories or
be gaining with observation. Research methodology by objective; quantitative research. Research
Methodology by observing as subjective; qualitative research. Providing to basic study research
methodology in social welfare administration.
หมวดวิชาบังคับ
SA 9003 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
3(3/3-0-0)
(Advance Quantitative Research Methodology)
ปรั ชญา แนวคิ ด และสํ า นั ก คิ ด ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิ จั ย ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณที่ ใ ช ใ นงาน
สังคมศาสตรและสวัสดิการสังคมและวิธีการทางสถิติชั้นสูงที่ผูเชี่ยวชาญเลือกใช การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
วิเคราะหข อมูล การวิเคราะหง านวิจัย ของผูเ ชี่ยวชาญในการเลื อกใชวิ ธีการวิ จัยเชิง ปริม าณ การใชโ ปรแกรม
คอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลในการพัฒนานโยบายสังคม เนนใหนักศึกษานําเสนอความสําคัญของปญหา เหตุผลใน
การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และการแปรผลโดยใชเครื่องมือทางสถิติ
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.
SA 9013 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3(3/3-0-0)
(Advance Qualitative Research Methodology)
ปรัชญา แนวคิดและสํานักคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชในการศึกษาทางสังคมศาสตร
และสวัสดิการสังคม ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเทคนิคการเก็บขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ การวิเคราะหงานวิจัย
ของผูเชี่ยวชาญในการเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง เนนใหนักศึกษานําเสนอความสําคัญของปญหา เหตุผลใน
การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

Providing philosophy, concepts, and schools of though concerning qualitative research
which use in social science and social welfare study. Qualitative research methods and data
collection techniques. The analysis of advance qualitative research undertaken by experts. The
student have to present their research proposal, the reason of design, the data collection and
data analysis.
SA 9023 การบริหารองคการสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Social Welfare Organization Management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารองคกร การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ กล
ยุทธเชิงรุก และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการบริหารสวัสดิการเปนไปตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย และยุทธศาสตรขององคกร
Study concept and theory of organization management. Formulation of vision, mission,
strategies, program, project, pro-active strategies, and staff’s competency development. Risk
management in accordance with objectives, purposes and organization’s strategies.
SA 9033 สัมมนาขั้นสูงการบริหารสวัสดิการสังคม
3(3/3-0-0)
(Advanced Seminar of Social Welfare Administration)
นําปญหาสังคมที่อยูในภาวะวิกฤตและมีความสลับซับซอนมาวิเคราะหใหเห็นบริบท สาเหตุ ผลกระทบใน
ดานตาง ๆ และความสัมพันธเชื่อมโยงของปญหาดังกลาวทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคโยเฉพาะประชาคม
อาเซียนและระดับโลกบทบาทของสถาบันทางังคม และภาคสวนตางๆที่เขามาแกปญหาในรูปของนโยบายปฏิบัติการ
จุดออน จุดแข็งและผลที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบันมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสรุปสูขอเสนอแนะในการ
บริหารสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
Advance analysis of particular social problems in crisis with high complexity, looking at
their context, cause of problems internally and externally, at regional level, especially ASSEAN
Community, and global level. Role of social institutions and social organization partners in policies
formations and operation, their strength and weakness and the current solution results, leading
towards suggestion of a more efficient and effective social welfare administration.
หมวดวิชาเลือก
SA 9103 การศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการสังคมระหวางประเทศ
3(3/3-0-0)
(Comparative Study of International Social Welfare)
การศึกษาทฤษฎีและวิธีการในการศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการสังคม แนวโนมและการพัฒนาของรัฐสวัสดิการในกลุม
ประเทศพัฒนา เชน ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย การวิเคราะหเปรียบเทียบสวัสดิการสังคมที่สําคัญของประเทศในกลุมอาเซียน เชน
ดานสุขภาพ ที่อยูอาศัย การแกไขปญหาความยากจน คนพิการ และการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เปนตน รวมทั้งวิเคราะหจุดออน
จุดแข็งเพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
Comparative study of theories and methods in international social welfare administration, trends and
developments of welfare states in developed countries such as Europe, America and Australia. Comparative analyses
among ASEAN countries in selected 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.

SA 9113 การศึกษาความรูเ ฉพาะดานอยางเขมขน
3(3/3-0-0)
(Advanced Intensive Courses for Specific Knowledge)
ศึ ก ษาองค ค วามรู เ ฉพาะสาขาบริ บ ทและพั ฒ นาที่ นั ก ศึ ก ษาประสงค จ ะใช ใ นการทํ า ดุ ษ ฎี นิ พ นธ อั น
ประกอบดวยปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี โดยเนนการทบทวนวรรณกรรมใหทันสมัย รวมทั้งบทวิพากษวิจารณ
งานดังกลาว เพื่อใหเกิดความแตกฉานในการกําหนดประเด็นปญหา กรอบแนวคิด การวิเคราะหปจจัยในมิติตาง ๆ
และวิธีการวิจัยที่เหมาะสมชัดเจนในการทําขอเสนอเคาโครงงานวิจัย โดยการจัดเนื้อหาในรายวิชาใหสอดคลองกับ
พื้นฐานและความตองการเรียนรูของนักศึกษาแตละคน
Profound study specific body of knowledge consisting of philosophy, principle, concept
and theory, context and development concerning students’ intention to utilize in designing his or
her dissertation. Current literatures and research reviews including their commentaries are
emphasized to enrich them with intensified knowledge leading to a clear and appropriate
dissertation proposal composing problem identification, conceptual framework of dissertation
proposal composing problem identification, dimensions and factors analysis. The course will be
tailored made to fit intention of individual student.
SA 9123 สิทธิมนุษยชนกับสวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน
3(3/3-0-0)
(Human Rights and Social Welfare in ASEAN)
ปรัชญาพื้นฐาน หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อนุสัญญา และกติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ปฏิญญา และกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมโยงกับ
การจัดระบบสวัสดิการสังคมในอาเซียน
Study the basic philosophy, principle, concept, theory concerning human rights,
convention and international agreement of United Nations . The study of convention, mechanism,
measurement of human rights protection in ASEAN which related to social welfare management in
ASEAN.
SA 9133 สวัสดิการพื้นฐานสําหรับแรงงานอพยพในประชาคมอาเซียน
3(3/3-0-0)
(Social Safety Net for Migrant Worker in ASEAN Community)
สถานการณการอพยพแรงงานในภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบที่เกิดจากการอพยพแรงงาน แนวคิด ทฤษฎี
สวัสดิการพื้นฐาน มาตรฐานขององคการแรงงานสากลดานสวัสดิการสําหรับแรงงานอพยพ นโยบายของรัฐใน
อาเซียนตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานอพยพ
Situation of migrant workers in ASEAN and its impacts. Concept and theory of social
safety net, International Labor Organization’s standard for migrant workers, and government policy
in ASEAN countries towards quality of life of migrant workers.

หมวดดุษฎีนิพนธ
แบบ 1
54 หนวยกิต หรือ
แบบ 2
36 หนวยกิต
SA 9209 ดุษฎีนิพนธ แบบ 1 (Dissertation Plan 1)
54 หนวยกิต
นักศึกษาตองเสนอหัวขอและเคาโครงดุษฎีนิพนธตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม เพื่อทําการสอบเคาโครง หลังผานการสอบปองกันเคาโครงแลว นักศึกษาตองทํา
การวิจัยตามแผนอยางมีคุณภาพ นําเสนอรายงานความกาวหนาในการวิจัยตออาจารยที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา
และการปรับปรุงดุษฎีนิพนธใหมีมาตรฐานทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากลภายใตการแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา
Ph.D. candidates must present theirs dissertation topic and drafting research proposal to
the committee of Doctor of Philosophy Program in Social Welfare Administration for defensing
examination. After passing defend examination, Ph.D. candidate must conduct research as planed
in qulitative manner, reporting the progress of their research to advisor every smeester and
improving their dissertation to meet the intermational academic standard under supervision of
theirs advisor.
หรือ
SA 9219 ดุษฎีนิพนธ แบบ 2 (Dissertation Plan 2)
36 หนวยกิต
นักศึกษาตองทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤฎี ที่เกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธอยางลึกซึ้ง ทําทํารางเคา
โครงดุษฎีนิพนธที่ประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขตวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอรายงาน หลังผานการสอบปองกันแลว นักศึกษาตองทําการวิจัยอยางมีคุณภาพ
นําเสนอรายงานความกาวหนาในการวิจัย เขียนและการปรับปรุงดุษฎีนิพนธใหมีมาตรฐานทางวิชาการในระดับ
มาตรฐานสากลภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาอยางใกลชิด
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 fiamework, research methodology, data collection, date analysis, and report
presentation. After passing defend esamination, 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.

