
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฒันามนุษย์และสังคม  (เสาร์-อาทิตย์) 
                      มุ่งผลิตมหาบณัฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ความเขา้ใจมนุษยแ์ละสังคมแบบองค์รวม มีทกัษะแสวงหาความรู้ 
ภายใต้สังคมพหุวฒันธรรมภาคใต้ด้วยกระบวนการวิจัย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองและสังคม
ระดบัชาติ 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  25 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน ก แบบ ก1 /แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
3.การจดัการเรียนการสอน เสาร์ – อาทิตย ์  
4.รูปแบบการเรียน Online และ onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 27,000 บาท/ภาคการศึกษา 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาบงัคบั - 9 9 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 9 21 
วิทยานิพนธ์ 36 18 - 
สารนิพนธ์ - - 6 

รวม 36 36 36  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร แผน ก แบบ ก1 

 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่  
        (1)ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และ 
        (2)มีผลงานวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ หรือผ่าน
การน าเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการหรือมีประสบการณ์ในการท าวิจยัมาแลว้ หรือ 
       (3)ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา และไดรั้บการ
ยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร และ 
       (4)เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาพฒันามนุษยแ์ละสังคมอยา่งน้อย 
2 ปี 
 
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
 - เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา และ 
 - มีเกณฑค์ุณสมบติัเพิ่มเติม ไดแ้ก่  

1. ประเภททัว่ไป 
(1) ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.50 หรือ 
(2) เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาพฒันามนุษยแ์ละสังคม

อยา่งนอ้ย 1 ปี 
 



2. ประเภทโควตา 
    2.1 ประเภทผูบ้ริหาร 

(1) เป็นขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ระดบัช านาญการ (หรือเทียบเท่า) ขึ้น
ไป 

(2) ไม่ตอ้งสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์อยา่งเดียว 
    2.2 เจา้หนา้ท่ี/นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 

(1) เป็นเจา้หนา้ท่ีในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล/เทศบาล หรือเป็นเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม มาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

(2) เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล/เทศบาล ใหศึ้กษาต่อ
ในระดบัปริญญาโท และไดรั้บทุนการศึกษา 

(3) ไม่ตอ้งสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์อยา่งเดียว 
    2.3 ประเภทนกัศึกษาเรียนดีของคณะศิลปศาสตร์ 

(1) เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(2) ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตร 3.25 ขึ้นไป (ไม่นบัรวมในภาค

การศึกษาสุดทา้ย) 
(3) ไม่ตอ้งสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์อยา่งเดียวระบุวุฒิการศึกษา และคะแนน

เฉล่ียท่ีสาขาก าหนด (ถา้มี)  
8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

 ผูส้มคัรเขา้ศึกษา แผน ก แบบ ก 1 / แผน ก แบบ ก 2 / แผน ข   
1. รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 น้ิว           1   รูป  
2. ส าเนาใบปริญญาบตัร                1   ชุด 
3. ส าเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)           1   ชุด 
4. เอกสารหวัขอ้ท่ีคาดวา่จะท าวิทยานิพนธ์ (concept paper) ท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา    1  ชุด                    
5. ส าเนาผลงานวิจยัตีพิมพห์รือส าเนาเอกสารการน าเสนอ ในท่ีประชุมทางวิชาการ (ถา้มี) 1 ชุด                    

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

1) รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา เทพสิงห์ ส านกังานหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
พฒันามนุษยแ์ละสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ภาควิชาสารัตถศึกษา อาคารเรียน คณะศิลป
ศาสตร์  โทร.0-7428-6728 ทางอีเมล ์E-mail: punya.t@psu.ac.th  
2) คุณวาสนา วงศช์นะ โทร.074-286718 ทางอีเมล ์E-mail: wasana.w@psu.ac.th 

 
ก าหนดการสอบ   
6.1 รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบสัมภาษณ์ 
     - สอบทฤษฎีและน าเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00-12.00 น. 

หอ้งพุทธชาด 
หากสอบออนไลน์จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

mailto:punya.t@psu.ac.th


 
7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

7.1 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสัมภาษณ์     วนัท่ี 17 มีนาคม 2566 
7.2 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกและมีสิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 
หมายเหตุ  ประกาศรายช่ือผา่นเวบ็ไซดบ์ณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (www.grad.psu.ac.th) 
 

8.  ค าแนะน าหลักสูตร 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒันามนุษยแ์ละสังคม ภาคปกติ เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเขา้ใจใน
สาระแก่นสารในการพฒันาคนและสังคม ไม่เพียงแต่ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคนและ
สังคมเท่านั้น แต่ยงัเน้นให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพท่ีจะคน้หาวิธีการพฒันาคนให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ร ชุมชน และสังคม โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน เหมาะส าหรับผูท่ี้ปฏิบติังานในภาครัฐและเอกชนท่ีมุ่งหวงัจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคล ใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีด ารงอยู่ 
9.  องค์ความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ 

9.1 หลกัและทฤษฎีการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม เก่ียวกบัจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา 
      มานุษยวิทยา หรือดา้นการพฒันาชุมชน/สังคม 
9.2 การวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
9.3 ข่าวสาร เหตุการณ์ในปัจจุบนัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

10. ทิศทางหรือ Theme ของงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 10.1 การพฒันามนุษยใ์นยคุโลกาภิวตัน์ 
 10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานในภาคราชการและเอกชน 
 10.3 ชุมชนกบัการปรับตวัเพื่อความเขม้แขง็และการด ารงอยู่ 
 10.4 บทบาทของวฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นแก่นแกนส าคญัของการพฒันา 
 10.5 วฒันธรรมการท างานและวฒัธรรมการเรียนรู้ของคนไทย 
 10.6 กระบวนการสร้างและพฒันาชุมชนใหเ้ป็นเครือข่ายท่ีย ัง่ยนื 
 10.7 ความหลากหลายของชาติพนัธ์ุ กบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
 10.8 บทบาทของศาสนากบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
 10.9 ภาษา วรรณกรรม กบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
 10.10 ศิลปะดนตรี กบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
 10.11 ประวติัศาสตร์ และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน กบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
 10.12 การท่องเท่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม  
11. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลงัจากส าเร็จการศึกษา 

PLO 1 นกัศึกษาสามารถแสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและจริยธรรมในการประยกุตใ์ชค้วามรู้
เพื่อการพฒันามนุษยแ์ละสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้

PLO 2 นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์องคค์วามรู้ ดา้นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม
แบบองคร์วมเพื่อประยกุตใ์ชบ้นพื้นฐานสังคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้

http://www.grad.psu.ac.th/


PLO 3 นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์องคค์วามรู้ ดา้นหลกัการทฤษฎีดา้นการวิจยัเพื่อประยกุตใ์ชสู่้การปฏิบติัดา้น
การพฒันามนุษยแ์ละสังคมบนพื้นฐานสังคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้

PLO 4 นกัศึกษาสามารถวางแผนและด าเนินการวิจยัเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการพฒันามนุษยแ์ละสังคม บนพื้นฐาน
สังคมพหุวฒันธรรมในภาคใต ้

PLO 5 นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการดา้นพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
เพื่อคิดวิเคราะห์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ 

PLO 6 นกัศึกษาสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอาสาในการท างานดา้นพฒันามนุษยแ์ละ
สังคม 

PLO 7 นกัศึกษาสามารถร่วมท างานเป็นทีม และมีภาวะผูน้ าในการปฏิบติังานดา้นพฒันามนุษยแ์ละสังคม 
PLO 8 นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ 
PLO 9 นกัศึกษาสามารถน าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติเก่ียวกบัการพฒันามนุษยแ์ละสังคม ดว้ย

ภาษาเชิงวิชาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
12. รายละเอียดหัวข้อที่คาดว่าจะท าวิทยานิพนธ์ (concept paper) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา 

12.1  ช่ือเร่ืองภาษาไทย/ภาษาองักฤษ 
12.2 ช่ือสกุลนกัศึกษา/รหสันกัศึกษา 
12.3 อาจารยท่ี์ปรึกษา (ถา้มี) 
12.4 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (โดยสังเขป) 
12.5 ค าถามการวิจยั/สมมติฐานการวิจยั (ถา้มี) 
12.6 วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
12.7 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
12.8 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (โดยสังเขป) 
12.9 กรอบแนวคิดการวิจยั 
12.10 วิธีด าเนินการวิจยั (โดยสังเขป) 
12.11 แผนการด าเนินงาน 
12.12 บรรณานุกรม 

 
 


