
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฒันามนุษย์และสังคม 
        หลักสูตรมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม ความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวม ความเช่ียวชาญใน  
การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ภายใตบ้ริบทสังคมพหุวฒันธรรมภาคใตด้ว้ยกระบวนการวิจยั สามารถน าความรู้ ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อ
พฒันาตนเอง ชุมชน และสังคมทั้งระดบัชาติและระดบัสากล 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  จ านวน 15 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน 1.1 (5 คน) และ แผน 2.1 (10 คน) 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน Onsite และ online 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา - 27,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ส าหรับนกัศึกษาไทย) 

- 54,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ) 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
หมวดวิชาบงัคบั - 6 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 6 
วิทยานิพนธ์ 48 36 

รวม 48 48  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แบบ 1.1 

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.50 หรือ  

2. กรณีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 3.50 
    2.1 มีบทความวิจยัท่ีนอกเหนือจากเกณฑข์ั้นต ่าในการส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท โดย

ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ ในระดบัชาติหรือ
นานาชาติท่ี สกอ. รับรอง หรือผา่นการน าเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการระดบันานาชาติ 
(Full Paper) อยา่งนอ้ย 2 บทความ หรือ 

    2.2 มีประสบการณ์ในการท าโครงการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม หรือเป็นผูมี้
ประสบการณ์ในการท างานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งนอ้ย 2 ปี และ 

3. มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษส าหรับ
ผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก  

แผน 2.1 
1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทดา้นสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.25 หรือ 

2. กรณีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึง 3.25 ตอ้งมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่ง
นอ้ย 2 ปี และ 

3. มีผลการสอบภาษาองักฤษตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั เร่ือง เกณฑค์วามรู้ภาษาองักฤษส าหรับ
ผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอก 

หมายเหตุ กรณีท่ีคุณสมบติัของผูส้มคัรไม่เป็นไปตามเกณฑข์า้งตน้ ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจ 
             ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ  



คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

1. โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal)   
2. ส าเนาผลงานวิจยัตีพิมพ ์หรือบทความเอกสารการน าเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ (ถา้มี) 
3. หนงัสือแสดงคะแนนจากการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีมีอายไุม่เกิน 2 ปี อยา่งใด
อยา่งหน่ึง เช่น PSU-TEP ทุกทกัษะ (Reading and Structure, Listening, Writing), CU-TEP ทุก
ทกัษะ, TU-GET ทุกทกัษะ, IELTS, TOEFL เป็นตน้ 

4. ส่ือน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (PowerPoint)  
9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา 1. รองศาสตราจารย ์ดร.เกษตรชยั และหีม  ประธานหลกัสูตรฯ    

E-mail: lkasetchai@yahoo.com 
2. นายกิตติปัทม ์แสงงาม งานบณัฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

E-mail: kittipat.sa@psu.ac.th โทร. 074-286721 
3. เวบ็ไซตค์ณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
  www.libarts.psu.ac.th 
4. เวบ็ไซตง์านบณัฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
  https://sites.google.com/view/fla-gs/ 
5. Facebook หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันามนุษยแ์ละสังคม (ป.เอก พมส.)  
  https://www.facebook.com/groups/922328154798944 

10. ขอ้มูลหลกัสูตรเพิม่เติม 
 

องค์ความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ 
- หลกัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม ตวัอยา่งเช่น จิตวิทยา  
พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ 

- การวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
- ข่าวสาร เหตุการณ์ในปัจจุบนัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวทิยานิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
- การพฒันามนุษยแ์ละสังคมในศตวรรษท่ี 21 
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานในภาคราชการและเอกชน 
- ชุมชนกบัการปรับตวัเพื่อความเขม้แขง็และการด ารงอยู่ 
- กระบวนการสร้างและพฒันาชุมชนใหเ้ป็นเครือข่ายท่ีย ัง่ยนื 
- ความหลากหลายของชาติพนัธ์ุ ศาสนา การศึกษา และวฒันธรรม กบัการพฒันามนุษย์ 
และสังคม 

- ภาษา วรรณกรรม ศิลปะ และดนตรี กบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
- ประวติัศาสตร์ และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน กบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
- การท่องเท่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
- จิตวิทยากบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
- อ่ืน ๆ 
 
 



ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากส าเร็จการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
PLO1 เป็นแบบอยา่งในการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่

เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคม และส่งเสริมผูอ่ื้นใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกั
คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานสังคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้

PLO2 อธิบายองคค์วามรู้เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดา้นแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันามนุษย์
และสังคมแบบองคร์วม เพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมทางสังคม บน
พื้นฐานสังคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้

PLO3 อธิบายองคค์วามรู้เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ ดา้นหลกัการทฤษฎีดา้นการวิจยั เพื่อน าไปสู่
การสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมทางสังคม ส าหรับการแกปั้ญหาองคก์ร ชุมชน 
และสังคมบนพื้นฐานพหุวฒันธรรมในภาคใต ้

PLO4 วางแผนและออกแบบการวิจยัเพื่อสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ ท่ีน าไปสู่การพฒันามนุษยแ์ละ
สังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้

PLO5 บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีอยา่งรอบดา้น เพื่อคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ และแกปั้ญหา
สถานการณ์ใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

PLO6 แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจิตอาสา เสริมสร้างชุมชนสัมพนัธ์  และ
ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นในการท างานดา้นพฒันามนุษยแ์ละสังคม 

PLO7 ร่วมท างานเป็นทีม มีภาวะผูน้ าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพตามโอกาสและสถานการณ์  
และช้ีน าสังคมอยา่งสร้างสรรค ์

PLO8 วิเคราะห์และจ าแนกขอ้มูลทางสถิติขั้นสูงไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาประเด็นปัญหาท่ี
ส าคญัและซบัซอ้น 

PLO9 น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและระดบัสากลเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละ
สังคม ดว้ยภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการสอบ   
6.1 รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

แบบ 1.1    
1. น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (60 คะแนน) 
2. สอบสัมภาษณ์  (40 คะแนน) 

24 มีนาคม 2566 
13.00-15.00 น. 

หอ้งประชุม คณะศิลปศาสตร์ 
หรือ ผา่นระบบออนไลน์ 

แบบ 2.1   
1. สอบขอ้เขียน   
     - ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์  (25 คะแนน) 
     - ทฤษฎีทางดา้นสังคมศาสตร์   (25 คะแนน) 

24 มีนาคม 2566 
15.00-16.30 น. 

หอ้งประชุม คณะศิลปศาสตร์ 
หรือ ผา่นระบบออนไลน์ 

2. น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (25 คะแนน) 
3. สอบสัมภาษณ์  (25 คะแนน) 

  

 
6.2 รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

แบบ 1.1    
1. น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (60 คะแนน) 
2. สอบสัมภาษณ์  (40 คะแนน) 

หลกัสูตรจะนดัหมาย 
วนัและเวลาสอบอีกคร้ัง 

หอ้งประชุม คณะศิลปศาสตร์ 
หรือ ผา่นระบบออนไลน์ 

แบบ 2.1   
1. สอบขอ้เขียน   
     - ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์  (25 คะแนน) 
     - ทฤษฎีทางดา้นสังคมศาสตร์   (25 คะแนน) 

หลกัสูตรจะนดัหมาย 
วนัและเวลาสอบอีกคร้ัง 

หอ้งประชุม คณะศิลปศาสตร์ 
หรือ ผา่นระบบออนไลน์ 

2. น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (25 คะแนน) 
3. สอบสัมภาษณ์  (25 คะแนน) 

  

 
 


