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คณะ     รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร     :     0560 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Arts Program in Social Development 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     ศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Arts (Social Development) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.A. (Social Development) 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

     หลักสูตรวิชาการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑติ (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565   

    เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ   

                      สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการ

ประชุมครั้งที่  48(3/2564) วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ ...................... วันที่ ............เดือน .......................พ.ศ. ....................       

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1  นักวิเคราะห์ (Analyst) ทางด้านการบริหารจัดการ นโยบายและการวางแผนทางสังคม 

และการวิเคราะหผ์ลกระทบทางสังคม 

 8.2  เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ในต าแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการพัฒนาสังคม นักบริหารงานทั่วไป งานบริหาร งานบุคคล งานธุรการ 

เป็นต้น 

 8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอกชน ต าแหน่ง นักบริหารงานบุคคล งานธุรการ ผู้บริหารทางด้าน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Manager) เป็นต้น 

 8.4  นักพัฒนาสังคมในหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โดยต้องผ่านการสอบตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ 

 8.5  นักพัฒนา (Development Worker) ในชุมชนและท้องถิ่นในหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวง 

มหาดไทย โดยต้องผ่านการสอบตามระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ 

 8.6  ผูป้ระสานงาน นักพัฒนา นักบริหารโครงการในองค์กรพัฒนาเอกชน 

 8.7  ผู้ประสานงาน นักวิจัย นักวิชาการทางด้านตัวชี้วัดทางสังคม และวัฒนธรรม ประจ า

ศูนย์วิจัยหรอืศูนย์วิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 8.8  บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ กรณีเป็นผู้สอนในโรงเรียนต้องศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เพิ่มเติม หรือศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 

ปริญญา (พัฒนาสังคมคู่ขนานศกึษาศาสตร์) 

 8.9  นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิจัยทางวัฒนธรรม นักพัฒนาที่ท างานด้านวัฒนธรรม 

นักพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ศึกษาที่ท างานในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม หรือ

ท างานในองค์กรพัฒนาเอกชน นักออกแบบงานทางด้านวัฒนธรรม นักสร้างสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางวัฒนธรรม นักการตลาดทางวัฒนธรรม นักออกแบบและจัดงานประเพณี นักพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นักเขียนงานสารคดีทางวัฒนธรรม และสามารถศึกษาต่อในศาสตร์

ทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม

ศกึษา เป็นต้น เพื่อเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรอือาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษา 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายไชยันต์ รัชชกูล 37303006xxxxx รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Sociology 

MA. Peace Studies 

ว.บ. ประมง 

Sociology 

Peace Studies 

ประมง 

Manchester University, UK 

Bradford University 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2527 

2517 

2513 

2 นางชยาณัญ มณีวรรณ 35013006xxxxx อาจารย์ Ph.D. Planning 

ผ.ม. การวางแผนภาคและเมือง 

รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ 

Planning 

การวางผังเมอืง 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

The University of Auckland 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2561 

2548 

2546 

3 นายณวิญ เสริฐผล 24106000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. พัฒนศาสตร์ 

ศศ.ม. พัฒนาสังคม 

ศน.บ. ภาษาอังกฤษ 

พัฒนศาสตร์ 

พัฒนาสังคม 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 

2560 

2549 

2546 

4 นางธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร 33299002xxxx อาจารย์ ศศ.ม. พัฒนาสังคม 

สม.บ. สังคมวทิยาและ

มานุษยวทิยา 

พัฒนาสังคม 

สังคมวทิยาและ

มานุษยวิทยา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2547 

2543 

5 นางสาวสาริณยี ์ภาสยะวรรณ 35705009xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. การพัฒนาสังคม 

ศศ.บ. สังคมวทิยาและ

มานุษยวิทยา 

การพัฒนาสังคม 

สังคมวทิยาและ

มานุษยวทิยา 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2554 

2544 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560      

-2564) ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขัน

ด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน 

การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและ

การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพคนไทยยัง

ต่ า  แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความ

เหลื่อมล้ าสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย

ส่งผลใหข้าดแคลนแรงงาน  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 

ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหาร

จัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใสและมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้

การผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาคส่วนของสังคมจึงยังถูกทิง้อยู่ขา้งหลัง 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ประเทศไทยต้อง

ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบครั้งใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม

แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน

ชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวติ 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวถึงสถานการณ์

ปัญหาของเศรษฐกิจไทยไว้ว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ก าลังสูญเสียความได้เปรียบอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้ง

ในด้านต้นทุนแรงงานและยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ

แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็น

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้  ในขณะที่ โครงสร้างการผลิตได้ เปลี่ ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่

ภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่างตอ่เนื่อง 

 การผลิตสาขาบริการขยายฐานกว้างขึ้นจากบริการดั้งเดิมในกลุ่มท่องเที่ยวโดยมีความ

เช่ียวชาญหลากหลายมากขึ้นตามล าดับทั้งในด้านการเงิน บริการสุขภาพ และอื่น ๆ อย่างไรก็ดี          

การพัฒนาในภาคเกษตรมีความล่าช้ากว่าในสาขาเศรษฐกิจอื่น ๆ ผลติภาพการผลิตต่ าเนื่องจากการน า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนมีนอ้ย 
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 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหา

เชิงคุณภาพ ขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมีผลิตภาพการ

ผลติต่ า  

 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่         

จะส่งผลตอ่คุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมในด้านต่าง ๆ โครงสรา้งประชากร

ไทยได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาด

แคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าใน   

การพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการบริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถใน   

การแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และ       

การยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนด้วย 

 ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในขณะ

ที่ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 

2556 สาเหตุพื้นฐานส าคัญมาจากคุณภาพบริการทางสังคมที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคนมีความ

แตกต่างกันระหว่างในพื้นที่และเมอืง โครงสรา้งเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนา

ยังไม่ทั่วถึง และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้ า รวมทั้งโอกาสการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 

ก็มีในวงแคบกว่าในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุกด้าน ความเหลื่อมล้ ามีความรุนแรงมากขึ้น 

 ในด้านการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นจุดเน้นส าคัญมาตลอดช่วง 3 แผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมาส่งผลให้

ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการ

ภัยพิบัติ การจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่ม

ธุรกิจชุมชนและอาชีพรอ้ยละ 32.51 และองค์กรการเงนิรอ้ยละ 26.77 ขององค์กรทั้งหมด 

 การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพล

จากกระแสวัฒนธรรมโลกมีสาเหตุจากโลกาภิวัตน์ เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ส่งผลให้      

มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบริโภค        
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ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการท าธุรกรรมต่าง ๆ การแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จ าเป็นต้องรู้จักตัวตน

ซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง     

ไร้ขีดจ ากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีโอกาสส าหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ  

11.3 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สถานการณด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับว่ายังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย  

ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากและเกิดความเสื่อมโทรมลงมากอย่างต่อเนื่อง  

มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทั้งระหว่างรัฐและประชาชน และ

ระหว่างประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้

ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝั่งถูก

ท าลาย และทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม

สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การขยายตัวของเมืองในภาคต่าง ๆ ของประเทศ

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท าใหก้ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานที่จ าเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมอืง

ได้อย่างเพียงพอ 

นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องประสบกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาค

เศรษฐกิจภายในประเทศและห่วงโซ่การผลิตทั้งภายในประเทศและของโลกในระดับที่รุนแรงกว่าในอดีต

มาก การแพร่กระจายของหมอกควันก็เป็นปัญหารุนแรงขึ้นกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนและ

การดาเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในบางช่วงเวลา ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาป่าเพื่อท าการเกษตรในพืน้ที่

ป่าไม้และการเผาป่าเพื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เกษตรทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน     

ที่มอีาณาเขตติดตอ่กัน 

11.4 สถานการณ์หรอืการพัฒนาของประเทศไทยในบรบิทโลกาภิวัตน์และอิทธิพลข้ามชาติ 

สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อน 

ย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่าง

เสรี ส่งผลใหก้ารแขง่ขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นตามล าดับ โดยมีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่าง ๆ 

ในโลกมีความเข้มขน้ขึน้ มีการเร่งพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นและสง่ผลให้

ผลติภาพในหลาย ๆ ประเทศเพิ่มขึ้นเร็วกว่าของประเทศไทย  

ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกก็มีความผันผวนง่ายขึ้น วิกฤตเศรษฐกิจโลก

และในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเกิดบ่อยครั้งขึ้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรง
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ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัย

คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการรา้ย โรคระบาด เครือขา่ยยาเสพติดข้าม

ชาติ และการก่อการรา้ย อาชญากรรมขา้มชาติมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น เพราะ

มีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ค้ายาเสพติดข้ามชาติ 

ปัญหาแรงงานต่างดา้ว ค้ามนุษย์ขา้มชาติ ลักลอบเข้าเมือง ใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี และฟอกเงิน 

11.5 การขับเคลื่อนการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความส าคัญกับ

ประเด็นร่วมและประเด็นบูรณาการส าคัญได้แก่  

1) การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในทุกด้าน  

2) การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เชน่ การพัฒนาผูป้ระกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)   

3) การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย       

การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อ

วางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการใน

ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ

เหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ 

รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะ

การท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการ

ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็น

ผูป้ระกอบการรายใหม ่ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอื้อตอ่การประกอบ

อาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี โดยการสร้างกลไกในการ

จัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะน าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการมีสุขภาพดี 

4) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า เช่น การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ประชากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ าสุด การพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายใหส้ามารถประกอบอาชีพและ

มีรายได้ และการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก  การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพ

ส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน

ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม  การสร้างชุมชน

เข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
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โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน  การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อ

ยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการ

กระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่

อาศัย รวมถึงการมีสทิธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพืน้ที่ 

5) การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และ

วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการและฐาน

เดิมและสร้างฐานใหม่ 

6) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อ

สังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึน้ เป็นการสรา้งโอกาสทาง

เศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม

ผูป้ระกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลติได้และขายเป็น 

          7) การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ

อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการ

เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีขา้งหน้า 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์ในข้อ 11. จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร ในเชิงรุก 

ที่มจีุดเด่น สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ได้แก่  

1) การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมสู่ความเป็นสากล โดยเน้นการพัฒนา

บนฐานแห่งปรีชาญาณไทยหรือภูมิปัญญาไทย เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ สามารถสร้างทั้งมูลค่าและคุณค่า

ให้กับนวัตกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก  

2) การพัฒนาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ มีพลวัตให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง          

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปั่นป่วน (Disruptive Age) ในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม อาทิ 

การเมอืง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม  การศกึษา  

3) การปลูกฝังค่านิยมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อให้สามารถ

ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมทั้งในการใช้ชีวิตและการท างานในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างปั่นป่วน

และรวดเร็วโดยเฉพาะหลังสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา่ 2019 หรอื COVID-19 
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4) การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาและการจัดการความรู้เพื่อเรียนรู้ร่วมกันกับ

ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนเกิดประสบการณ์และอุดมการณ์ที่จะท างานเพื่อพัฒนา

สังคมซึ่งเป็นการใชว้ิชาการรับใช้สังคมอย่างรู้จริงจากการมสี่วนร่วม 

5) การพัฒนาวิถีชีวติใหม่ (New Normal) ให้มีภูมิคุม้กันในตนเองและรับผดิชอบต่อสังคม 

เข้าใจความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความเคารพตอ่ความแตกต่าง 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ในการพัฒนาประเทศให้

ก้าวไกล ทันสมัย และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางกระแสความแตกต่าง

ทางความคิด พฤติกรรม และแนวทางในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการด ารงอยู่ และท าให้ท้องถิ่น

สามารถบริหารจัดการตนเองได้ในบริบทโลกาภิวัตน์ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะกระท าได้ คือ การพัฒนาก าลังคน

ของประเทศในด้านการเป็นนักพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และจิตวิญญาณในการเป็น

นักพัฒนาที่สามารถคิดและวิเคราะห์เป็น มีปัญญารู้รอบ สามารถเข้าใจสถานการณ์ของโลก ประเทศ 

และชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเท่าทัน เพื่อการใช้ชีวิต ท างานและพัฒนาสังคมได้อย่างมีความสุขในยุคแห่ง

ความปั่นป่วนทุกมิติ ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตาม โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น ที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา  

ที่เหมาะสม มั่นคง และยั่งยืน 

  ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคมขึ้น โดยออกแบบรายวิชาที่มีความทันสมัยและหลากหลายทั้งความรู้และ

ทักษะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 แขนงวิชาส าคัญ กล่าวคือ 1) การวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม            

2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคม 3) การจัดการสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                 

4) นวัตกรรมวัฒนธรรม และ 5) ผู้ประกอบการทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งแขนงคือ สังคมศึกษา 

ซึ่งเป็นแขนงคู่ขนานกับศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาคู่ขนาน) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็น “ครู

สังคมศกึษา” ที่มคีวามรูด้้านสังคมศกึษาและทักษะการสอนอีกด้วย   

        หลักสูตรดังกล่าวนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาสังคม 

ผ่านกระบวนการเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะสังคมศาสตร์

ประยุกต์ รวมทั้งช่วยฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาแนวทางเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม โดยใช้

หลักคิดทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบกับการส่งเสริมความรู้ความสามารถในเชิง

เทคโนโลยีและสารสนเทศที่จ าเป็นต่อนักพัฒนา ตลอดจนการลงพื้นที่จริงเพื่อให้เกิดทักษะในการน า

แนวคิดทฤษฎีหรอืภาควิชาการไปใช้ในสถานการณ์จรงิ อันเป็นการเรียนรูแ้ละแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  
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            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มจากวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ชัดเจน คือ เป็น

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล และมีพันธกิจ (Mission) 5 ด้าน สอดคล้องตาม

มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ 

มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่  

สนองตอบต่อความต้องการ ของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่า

ของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง 

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนนิชีวติอย่างมีคุณธรรม พร้อมใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

และเป็นพลเมือง ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี

เป้าหมายชีวิต มีทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม รวมถึงทักษะการจัดการและการเป็น

ผูป้ระกอบการ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม       

ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand 

side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม 

ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร เพื่อประโยชน์

ทางดา้นเศรษฐกิจ สามารถพัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศ 

 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและ

สังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริม

สุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สังคมมคีวามเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า สังคมสงบสุข 

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 

สร้างสรรคแ์ละพัฒนาศลิปะและวัฒนธรรม ตลอดจนสรา้งจติส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมใิจในวิถี

ชีวิตที่ดีงาม ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืน 

กับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส       

เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุข เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการ

แก้ปัญหาร่วมกัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยาด าเนินตามปณิธานที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”        

ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้ปฏิบัติภารกิจหลักที่ส าคัญเพื่อมุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่มีการประกันคุณภาพทางการศึกษาตลอดจนมีการประเมินแผนและ

โครงการต่าง ๆ ที่เป็นระบบโดยมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรใน

ภูมภิาค โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดเชยีงราย จังหวัดแพร่ 

จังหวัดน่าน จังหวัดเชยีงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดแมฮ่่องสอน และจังหวัดล าปาง โดยการจัดการเรียน

การสอน ใน หลักสูตรวิชาต่าง ๆ ทั้งกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และกลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ  

12.2.2 พันธกิจของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เป้าหมายที่ 1 มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งสมรรถนะ (High-performance organization) 

และองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

เป้าหมายที่ 2 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความรอบรู้

ทางทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพใน หลักสูตรของตนเอง เป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ และ

ทันสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมายที่ 3 มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้

นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) และ

ระบบหอ้งเรียนอัจฉริยะ (i-Classroom) 

เป้าหมายที่ 4 มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และมิติทางดา้นสังคมและวัฒนธรรมในประเด็นต่าง ๆ 

เป้าหมายที่ 5 มุ่งเน้นการบริการวิชาการโดยกระบวนการมสี่วนรว่ม 

เป้าหมายที่ 6 มุ่งเน้นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงาน

ภายนอก ในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เป้าหมายที่ 7 มุ่งเน้นการสรรหาและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

เป้าหมายที่ 8 มุ่งเน้นการใหค้วามส าคัญกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

เป้าหมายที่ 9 มุ่งเน้นการจัดใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 

เป้าหมายที่ 10 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกายภาพ ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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12.2.3 ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้น “ ปัญญาเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน” ตลอดจนเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ในการผลิตบัณฑติที่มีความรูค้วามสามารถด้านการพัฒนาสังคม มีพื้นฐานความรู้ดา้นการ

ค้นคว้าและวิจัย สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

1) การผลิตบัณฑติ 

  หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้าน

การพัฒนาสังคม ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ให้อยู่รว่มในสังคมอย่างมคีวามสุข 

2) การวิจัย 

  หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและเพื่อสร้างองค์

ความรูใ้หม่หรอืนวัตกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต 

3) การบริการทางวิชาการ 

   หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถทางพัฒนาสังคม

เพื่อให้มสี่วนรว่มบริการวิชาการและเรียนรูจ้ริงจากสังคมหรอืพืน้ที่เป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ

การท างานในอนาคต 

4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักรู้และสามารถประยุกต์คุณค่าแห่ง

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตลอดจนสามารถ

เผยแพร่ใหเ้ป็นที่รู้จักได้ในสาธารณชน 
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน     2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน    3(2-2-5) 
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   English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

           English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

           English for Academic and Professional Communication 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

  002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล    1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life   

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล      2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ     3(2-2-5) 

   Art for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ            3(2-2-5) 

    Skills Development and Lifelong Learning 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม     2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 

    ยุคดิจทิัล          3(2-2-5) 

     Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ                       3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกิต 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย 

   คณะนิตศิาสตร์ 

 100001 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

Introduction to Law 

3(3-0-6) 

                   13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 
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  126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Economics 

 

3(3-0-6) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

192101     รัฐศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

     Introduction to Political Science  

193101    รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 

     Introduction to Politics Administration 

   13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติและหลักสูตร       

    รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต 

    191100       ประวัติศาสตร ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    3(3-0-6) 

           History, Sociology and Anthropology 

    191101       จติวิทยาสังคม        3(3-0-6) 

           Social Psychology 

    191300      ระเบียบวิธีวิจัย         3(2-2-5) 

           Research Methodology 
  

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ        

ท าหนา้ที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน   
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การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน  

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 1) คณะหรอื หลักสูตรวิชาอื่นที่ประสงค์จะก าหนดให้รายวิชาใน หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคมเป็น

ส่วนหนึ่งของหลักสูตรของตน ต้องท าหนังสือขอความร่วมมือหรือขออนุมัติ ในการบรรจุรายวิชา

ดังกล่าวลงในหลักสูตรของตน จากคณะต้นสังกัดของ หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม  

  2) ขั้นตอนการเปิดรายวิชา ให้คณะหรือ หลักสูตรวิชาอื่น ที่ก าหนดให้รายวิชาพัฒนาสังคม

เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ต้องท าหนังสือขออนุมัติการจัดการเรียนการสอนมายังคณะต้นสังกัดของ 

หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม  

  3) ผูส้อน ในรายวิชาที่ใช้รหัสวิชา 191xxx มหาวิทยาลัย มอบหมายใหอ้าจารย์ประจ า หลักสูตร

วิชาพัฒนาสังคม เป็นผู้สอน  

 4) การวัดและการประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 โดยในรายวิชาที่ใช้รหัสวิชา 191xxx เป็นความรับผิดชอบของ 

หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 ศาสตร์แหง่การบ่มเพาะนวัตกรสังคม เพื่อน าการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสรา้งสรรคแ์ละยั่งยืน 

 1.2 ความส าคัญ   

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม เป็นศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาความรู้

ความสามารถในวิชาการด้านพัฒนาสังคม และให้นิสิตสามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ

สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ดีในวิชาการด้าน

การพัฒนาสังคม รู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น  หลักสูตรวิชาจงึจัดให้มี

กลุ่มองค์ความรู้ที่สนับสนุนและสัมพันธ์ต่อกันและกัน 3 กลุ่มองค์ความรู้ และทักษะสนับสนุน 2 ทักษะ 

ดังนี้ 

   หลักสูตรฯ มีการบูรณาการความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิด

การพัฒนาในเชิงพืน้ที่ โดยผสานการท างานร่วมกับผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียด้านการพัฒนาในชุมชนและสังคม

อย่างยั่งยืน 

    กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่ 

(1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เป็นกลุ่มรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตได้ศึกษาเพื่อมีความรู้

รอบด้าน ทั้งกลุ่มวชิาด้านภาษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

(2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะทางการพัฒนาสังคม เน้นให้นิสิตมีความรู้และ

ทักษะเฉพาะด้านผ่านรายวิชาส าคัญ ทั้งในรายวิชาด้านแนวคิดและทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และบูรณาการความรู้และทักษะเบือ้งตน้ในด้านการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการสังคม นวัตกรรมทางวัฒนธรรม และผู้ประกอบการทางสังคม 

เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจหลักการเบื้องต้นที่ส าคัญโดยรวมของศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมทั้งหมดก่อนที่จะ

ศกึษาในองค์ความรู้และทักษะการพัฒนาสังคมที่เฉพาะด้านในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไป 

(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก เป็นกลุ่มวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคมที่เปิดโอกาสให้นิสิต

สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัด โดยมีการแบ่งกลุ่มรายวิชาออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ 

คือ 1) กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม 2) กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ

การพัฒนาสังคม 3) กลุ่มวิชาการจัดการสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4) กลุ่มวิชานวัตกรรมวัฒนธรรม 

5) กลุ่มวิชาผูป้ระกอบการทางสังคม 6) กลุ่มวชิาสังคมศกึษา 
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 (3.1) กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มวิชาที่นิสิตจะได้รับ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น เศรษฐกิจและการ

คลั ง  การเมืองและการเคลื่ อนไหวทางสั งคม สวัสดิการสั งคม ระบบราชการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดนศึกษา และการศึกษาเปรียบเทียบ

นโยบาย โดยมีทักษะการจัดการขอ้มูลเชงินโยบาย การศกึษาวิเคราะหผ์ลกระทบด้านต่าง ๆ 

และการวิจัยเชงิประเมนิในมิตติ่าง ๆ เป็นเครื่องมอืส าคัญในการพัฒนาสังคมของกลุ่มนี้ 

 (3.2) กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มวิชาที่นิสิตจะ

ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าใจปัญหาและ

ความต้องการพัฒนาของกลุ่มเปราะบางในสังคม การพัฒนาสังคมสวัสดิการ มีการพัฒนา

ภาวะผู้น า ทุนและทักษะของมนุษย์ในการอยู่ในโลกสมัยใหม่ โดยใช้การวิจัยและการพัฒนา

องค์กรเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนในกลุ่มวิชานี้สามารถปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่

ได้อย่างมดีุลยภาพ 

 (3.3) กลุ่มวชิาการจัดการสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นกลุ่มวิชาที่นสิิตจะได้รับองค์

ความรู้เกี่ยวกับชุมชนศึกษา ท้องถิ่นศึกษาในมิติด้านความเชื่อทางวัฒนธรรม ความเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรม สุขภาวะและสิ่งแวดล้อม ความเป็นประชาธิปไตยชุมชน โดยมีการ

พัฒนาทักษะด้านการการวิเคราะห์องค์กรในท้องถิ่่น การบริหารงานท้องถิ่น การสื่อสาร

ท้องถิ่น การจัดการข้อมูลท้องถิ่น เวทีประชาพิจารณ์เวทีชุมชน และการวิจัยท้องถิ่นเพื่อท า

ให้ผู้เรยีนในกลุ่มวิชานีเ้ป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดการสังคมและการพัฒนาท้องถิ่น

ได้อย่างเหมาะสม 

 (3.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมวัฒนธรรม เป็นกลุ่มวิชาที่นิสิตจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมประดิษฐ์ วัฒนธรรมศึกษา การวิจารณ์วัฒนธรรมโดยมี

เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ การจัดท าโครงงานและการวิจัยทางวัฒนธรรม การจัดท าสื่อและ

เทคโนโลยี การออกแบบวัฒนธรรม การเรียนรูแ้ละพัฒนาวัฒนธรรมดิจทิัล เพื่อประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม นิเวศวิทยาวัฒนธรรม การพัฒนาแหลง่เรียนรูชุ้มชนท้องถิ่น 

การเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมมวลชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา

ทางวัฒนธรรมที่เป็นนวัตกรวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง

สร้างสรรคไ์ด้ 

 (3.5) กลุ่มวชิาผูป้ระกอบการทางสังคม เป็นกลุ่มวิชาที่นสิิตจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การพัฒนาไปสู่ความเป็นสังคมผูป้ระกอบการ การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม การพัฒนา

นวัตกรรมด้านการประกอบการ โดยมีการพัฒนาเครื่องมือและทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ

เป็นผู้ประกอบการทางสังคม เช่น การบริหารกลุ่มและองค์กรด้านวิสากิจ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการ การระดมทรัพยากร การสื่อสารทางสังคม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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และการวิจัยเชิงประเมิน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นนวัตกรผู้ประกอบการที่มี

ธรรมาภิบาลและการประกอบการสีเขยีวที่พัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืนได้ 

 (3.6) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา เป็นกลุ่มวิชาที่เปิดเป็นวิชาเอกเลือกให้กับนิสิตหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ที่จะได้รับองค์ความรู้ทางด้านสังคมศึกษาในมิติต่าง ๆ อาทิ 

การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นศึกษา พลเมืองศึกษา การศึกษาด้านภูมิ ศาสตร์ 

ศาสนาและปรีชาญาณภูมิปัญญาไทย ประเด็นร่วมสมัยของสังคมศกึษา โดยได้รับทักษะใน

การใช้เครื่องมือและเทคนิคของการเป็นนักสังคมศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ วิธีการสอนด้านสังคม

ศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาสื่อด้านสังคมศึกษา การพัฒนาด้าน

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนัก

การศกึษาการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคุณภาพ 

   ทักษะสนับสนุน ได้แก่ 

(1)  หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคมเน้นให้บัณฑิตมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการสืบค้น พิเคราะห์คัดเลือกข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่าง               

มีประสิทธิภาพ การหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีพ และมีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัยขั้นพื้นฐาน 

โดยทักษะนี้จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชาต่าง ๆ มีการ

มอบหมายให้เขียนรายงาน ตลอดจนวิชาที่สอนเรื่องการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ทั้งในเชิงปริมาณ                

เชงิคุณภาพ และเชงิประเมนิ 

(2)  หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคมเน้นให้บัณฑติมีทักษะในการประกอบสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

โดยก าหนดหรือสนับสนุนให้มีการฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนจบการศึกษา เพื่อพัฒนาการ

ประยุกต์ใช้ทักษะด้านความรู้ทางการพัฒนาสังคม การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการท างานจริง และ

การเข้าใจตนเองและผูอ้ื่น ตลอดจนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในองค์กรได้อย่างมคีวามสุข 

   นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย กล่าวคือมุ่งพัฒนานิสิตให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้านได้แก่  ด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังพัฒนา

นิสติใหม้ทีักษะเชงิสุนทรียะและความงามแหง่ศิลปวัฒนธรรม  

   ดังนั้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคมจึงมีบทบาทส าคัญในการ

สร้างก าลังคนของชาติ ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ

ให้เจรญิรุ่งเรอืงทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (สอดคล้องกับ TQF 5 ด้าน) 

             1.3.1  เพื่อมุง่ผลติบัณฑติให้มคีุณธรรมและจริยธรรมที่บูรณาการร่วมระหว่างคุณค่าสากล

และไทย 
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 1.3.2 เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรูค้วามสามารถในวิชาการด้านการพัฒนาสังคม 

 1.3.3 เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้รู้จักคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะนักพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และรู้จัก

ท างานรว่มกัน 

 1.3.4 เพื่อมุ่งผลิตบัณฑติให้มีทักษะเชงิปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม มคีวามสามารถในการ

แสวงหาความรู้และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 

 1.3.5 เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีการพัฒนาเป็นนวัตกรสังคมที่มีบุคลิกภาพเป็นผู้น าในด้านการ

พัฒนาสังคม รู้จักบทบาทหนา้ที่และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน 

PLO3 ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

PLO4 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

PLO7 ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปใช้ในการคิด 

วิเคราะห ์และ/หรือวพิากษ์ และ/หรือสรา้งสรรคค์วามรูใ้หม่ ๆ ได้ในด้านการพัฒนาสังคม 

PLO8 ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเป็น

ระบบ โดยใช้ความรูแ้ละทักษะในการศกึษาการพัฒนาสังคมมาประยุกต์ใช้ 

PLO9 ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและประยุกต์ใช้ทักษะ 

เครื่องมือ เทคนิค เทคโนโลยีและสารสนเทศในการประยุกต์ใชแ้ละปฏิบัติการพัฒนาสังคมได้ 

PLO10 ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาวะและทักษะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการจัดการ

พัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) กล้าแสดงออกซึ่งจุดยืนของตนเอง 2) มีความเชื่อมั่นและเคารพต่อ

เพื่อนมนุษย์ 3) ใช้คุณค่าของทุนทางสังคมด้านต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันการพัฒนา 4) มีคุณลักษณะเป็น 

ผู้ที่ใฝ่หาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5) มีความสามารถที่จะเผชิญและจัดการกับความสลับซับซ้อนกับ

สถานการณต์่าง ๆ ได้ และ 6) เป็นผู้มวีิสัยทัศนใ์นการพัฒนา  
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคมได้ก าหนดแผนการพัฒนาและ/หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร พร้อมด้วย

กลยุทธ์ตัวบ่งชี้และหลักฐาน โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการแล้วเสร็จหลังจาก 1 รอบ ของการใช้

หลักสูตร 4 ปี คือ เริ่มใช้หลักสูตร ปี 2565 หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตรุ่นแรกได้ในปี 2569 การ

พัฒนาปรับปรุงจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินปี 2564 ดังตอ่ไปนี้ 

 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

      ปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. 

ติดตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

ตัวเล่มหลักสูตรปรับปรุง 

     ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัย และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ

ตลาด แรงงาน 

1. ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของ

บัณฑติ 

2. ส ารวจความพึงพอใจและความ

คิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิต 

3. ส ารวจความคิดเห็นของหน่วย 

งานที่นิสติไปฝกึงาน 

4. ส ารวจความคิดเห็นของ

บัณฑติที่มีตอ่หลักสูตรที่ได้เรียน

ไป 

ตัวเล่มหลักสูตรปรับปรุง 

1. ผลส ารวจภาวการณ์มีงานท า

ของบัณฑิตในประเด็นการได้

งานที่ เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร

วิชาพัฒนาสังคมและได้ เงิน 

เดือนตามเกณฑข์อง กพ.  

2. ผลส ารวจความพึงพอใจและ

ความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิต 

3. ผลส ารวจความคิดเห็นของ

สถานประกอบ การที่นิสิตไป

ฝกึงาน 

4. ผลส ารวจความคิดเห็นของ    

    บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรที่ได้ 

    เรียนไป 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวาม

เข้มขน้ทางวิชาการในระดับที่ใช้

เป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อ

ระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิชา

พัฒนาสังคมหรอื หลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง  

1. ส ารวจความคิดเห็นของ

บัณฑติที่ก าลังศกึษาต่อระดับ

ปริญญาโทหลักสูตรวิชาพัฒนา

สังคมหรอืหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

ตัว เล่มหลักสูตรปรับปรุ งผล

ส ารวจความคดิเห็นของบัณฑิตที่

ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคมหรอื  

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

               2.2.1 ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

 2.3.1 ด้านความเขา้ใจของนิสติต่อ หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม เนื่องจากนิสิตมคีวามสนใจที่

จะเรียนในหลักสูตร หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม แต่กลับไม่ทราบว่าปริญญาที่จบไปเกี่ยวข้องกับงานใน

อนาคตด้านการพัฒนาสังคมของตนเองอย่างไร   

  2.3.2 นิสิตมีพื้นฐานความสามารถทางวิชาการแตกต่างกันท าให้ต้องใช้เวลาในการปรับ

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเนือ้หาในหลักสูตรวิชาให้ใกล้เคียงกัน  

  2.3.3 นิสิตขาดทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ 

  2.3.4 นิสติบางคนมทีัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของงานพัฒนาสังคม 

เชน่ ขาดภาวะผูน้ า และไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างได้  

        2.3.5 นิสิตส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         

อยู่ในระดับคะแนนต่ ากว่า 2.50 ท าให้มีปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานและวิชา

แกน ที่นิสติ หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคมต้องเรียน       

      2.3.6  นิสิตส่วนใหญ่ยังมีทักษะการสื่อสาร การสรุปความ การจับประเด็นส าคัญยังไม่ดี

เท่าที่ควร 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 คณาจารย์ใน หลักสูตรวิชามีการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบข้อ

ซักถาม หรอืข้อสงสัยใหแ้ก่นิสติ 

 2.4.2 ก าหนดตารางระบุช่วงเวลา (Office Hours) ของคณาจารย์ใน หลักสูตรวิชาในทุก

ภาคการศกึษา เพื่อให้นสิิตมโีอกาสเข้ามาปรึกษาหรือซักถามเกี่ยวกับด้านวิชาการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ใน

ส่วนที่ยังขาด รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรวิชา  

 2.4.3 ขอความร่วมมือกับอาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาให้สอดแทรกความรู้และ

เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนทักษะทางด้านชุมชน

สัมพันธ์ และจติอาสา 

 2.4.4 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าแก่นสิิต ทั้งด้านวิชาการ การปรับตัว และ

ด้านวิชาชีพ 

 2.4.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรวิชาผ่านเครอืข่ายออนไลน์ ประจ า หลักสูตร

วิชาพัฒนาสังคม และกระดานประชาสัมพันธ์หน้าห้อง หลักสูตรวิชาหรือห้องส านักงานคณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร ์รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรใหเ้ป็นผูเ้ผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 

เกี่ยวกับ หลักสูตรวิชากับผูท้ี่สนใจทั่วไป 
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 2.4.6 เพิ่มรายวิชาการอ่านงานพัฒนาสังคม เพื่อช่วยฝกึทักษะการสื่อสาร การจับใจความ 

การจับประเด็นส าคัญในงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 2  120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 3   120 120 120 

ช้ันปีที่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    120 120 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 3,600,000 7,200,000 10,800,000 14,400,000 14,400,000 

รวมรายรับ 3,600,000 7,200,000 10,800,000 14,400,000 14,400,000 

      

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 

 1.1 หมวดเงินเดอืน 

 1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

 

2,100,000 

1,440,000 

 

2,250,000 

1,440,000 

 

2,400,000 

1,440,000 

 

2,550,000 

1,440,000 

 

2,700,000 

1,440,000 

2. งบด าเนนิการ 

 2.1 หมวดค่าตอบแทน 

 2.2 หมวดค่าใช้สอย 

 

50,000 

900,000 

 

50,000 

900,000 

 

50,000 

900,000 

 

50,000 

900,000 

 

50,000 

900,000 
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 2.3 หมวดค่าวสัด ุ

 2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

300,000 

50,000 

300,000 

50,000 

300,000 

50,000 

300,000 

50,000 

300,000 

50,000 

3. งบลงทุน 

 3.1 หมวดครุภัณฑ ์

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

4. งบเงินอุดหนุน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

รวมรายจ่าย 9,340,000 9,490,000 9,640,000 9,790,000 9,940,000 

ค่าใชจ้่ายตอ่หัวตอ่ปี(สูงสุด) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน               

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 88 88 

   1.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  27 21 

   1.2  กลุ่มวิชาเอก  61 67 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี    

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 124 124 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ      1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

  English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  English for Communication 

 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

  English for Academic and Professional Communication 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล    3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 1(0-2-1) 

  Technology Usage for Digital life 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 2(1-2-3) 

  Digital Intelligence Quotient     

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ       15 หน่วยกิต 

003101  สุนทรียศาสตรใ์นการจัดการชีวติ    3(2-2-5) 

  Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3(2-2-5) 

  Skills Development and Lifelong Learning     

 003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

  Collaborative Learning for Society Creation 
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน   1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management 
 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล   3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs   

003306   บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ   3(0-6-3) 

  Integration for Professional Innovation 

                2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  88 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกน   21 หน่วยกิต 

100001 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6) 

 Introduction to Law    

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้    3(3-0-6) 

 Introduction to Economics     

191100 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

History, Sociology and Anthropology  

   3(3-0-6) 

191101 จติวิทยาสังคม 

Social Psychology 

   3(3-0-6) 

191300 ระเบียบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 

 Research Methodology   

192101 รัฐศาสตร์เบื้องตน้    3(3-0-6) 

 Introduction to Political Science     

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 

 Introduction to Public Administration     

     กลุ่มวิชาเอก 

1. วิชาเอกบังคับ  43 หน่วยกิต 

191102 ปรัชญาสังคม 

Social Philosophy 

3(3-0-6) 

191200 การประกอบการทางสังคม 

Social Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

191201 ทฤษฎีและวธิีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  3(2-2-5) 
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Sociological and Anthropological Theory and Methodology 

191202 การอา่นงานทางพัฒนาสังคม  

Reading in Social Development 

3(2-2-5) 

191203 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม  

Social Development Concept and Theory 

3(3-0-6) 

191204 ปัญหาสังคมกับประเด็นการพัฒนาสังคม  

Social Problems and Social Development Issues 

3(2-2-5) 

191205 ระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม 

Thai Public Administration System and Social Development 

3(2-2-5) 

191206 เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม  

Technology and Social Development 

3(2-2-5) 

191207 นวัตกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม 

Socio-Cultural Innovation 

3(2-2-5) 

191301 การวางแผนและการประเมินโครงการ 

Planning and Project Evaluation 

3(2-2-5) 

191302 การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 

Urban and Environmental Planning 

3(2-2-5) 

191303 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม  

 Public Policy and Social Development 

3(2-2-5) 

191304 ประชากรกับการพัฒนา 

Population and Development  

3(2-2-5) 

191305 การด าเนินงานพัฒนาสังคม 

Social Development Operation 

3(2-2-5) 

191400 สัมมนา  

Seminar 

1(0-3-2) 

 

   2. วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

 นิสิตหลักสูตรพัฒนาสังคมต้องเลือกศึกษาวิชาเอกเลือกเพียง 1 กลุ่ม จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม (2) กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อการพัฒนาสังคม (3) กลุ่มวิชาการจัดการสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (4) กลุ่มวิชานวัตกรรม

วัฒนธรรม (5) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการทางสังคม และ (6) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา โดยนิสิตสามารถเลือก

ศกึษาเฉพาะกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ตามรายละเอียด ดังนี้ 



29 

 

(1) กลุ่มวิชาการวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม 

     กลุ่มวิชานี้ นิสิตจะมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และประยุกต์ผลการวิจัยไปใช้ในงาน

ด้านการวางแผนและนโยบาย ซึ่งสามารถที่จะสนับสนุนให้นิสิตเลือกประกอบอาชีพเฉพาะใน

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์ผลกระทบ นักสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ

นักบริหารโครงการ 

191310 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

Natural Resources and Environmental Planning and Management  

3(2-2-5) 

191311 การเมอืงกับนโยบายสาธารณะ 

Politics and Public Policy 

3(2-2-5) 

 

191312 การวางแผนและการจัดการเชงิกลยุทธ์  

Planning and Strategic Management 

3(2-2-5) 

191313 การวิจัยเชิงประเมินกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม 

Evaluation Research and Application in Social Development 

3(2-2-5) 

 

191314 ระบบราชการกับการก าหนดนโยบาย  

Bureaucratic System and Policy Making 

3(2-2-5) 

191315 ข้ามพรมแดนศกึษากับนโยบายสาธารณะ 

Cross-Border Study and Public Policy  

3(2-2-5) 

191410 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม 

Social Policy and Social Welfare 

3(2-2-5) 

191411 นโยบายเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ 

Economic Policy and Public Finance 

3(2-2-5) 

191412 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของนโยบาย

สาธารณะ 

Analysis of Economic and Social Effect of Public Policy 

3(2-2-5) 

191413 ระบบข้อมูลในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

Data Systems in Public Policy Process 

3(2-2-5) 

 

191414 การเมอืงภาคประชาชนกับการก าหนดนโยบาย 

Politics People and Policy Making 

3(2-2-5) 

191415 การศกึษานโยบายเปรียบเทียบ  

Comparative Policy Study 
 

3(2-2-5) 
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(2) กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคม 

     กลุ่มวชิานี ้นิสติจะมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ

น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ชุมชนให้เท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นิสิต

สามารถที่จะเลือกประกอบอาชีพด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคล วิจัยองค์กรและ

บุคคลทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 191320 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์ 

Human Development Concept and Theory 

3(2-2-5) 

191321 การด าเนินชีวติอย่างยั่งยืน 

Sustainable Living 

3(2-2-5) 

 191322 การพัฒนาสมรรถนะมนุษย์กับการพัฒนาสังคม 

Human Competency Development and Social Development 

3(2-2-5) 

 191323 การศกึษาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเปราะบาง 

Study and Promote the Potential of Vulnerable Group 

3(2-2-5) 

 191324 การพัฒนาทักษะมนุษย์ในยุคปั่นป่วน 

Development of Human Skills in Disruption Age 

3(2-2-5) 

 191325 การศกึษาองค์การ  

Organization Study 

3(2-2-5) 

 191420 การพัฒนามนุษย์กับการพัฒนารัฐสวัสดิการในโลกสมัยใหม่ 

Human Development and Welfare State Development in Modern 

World 

3(2-2-5) 

 191421 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource Management and Development 

3(2-2-5) 

 191422 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ 

Transformational Leadership in Modern Society 

3(2-2-5) 

191423 ทุนทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Human Resource Capital and Sustainable Development 

3(2-2-5) 

 191424  การพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวติ 

Aesthetical Development in Life 

3(2-2-5) 

191425 การวิจัยกับการพัฒนาองค์การ 

Research and Organization Development 

 

3(2-2-5) 
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(3) กลุ่มวิชาการจัดการสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

     กลุ่มวิชานี้นิสิตจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสังคมและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ในมิติต่าง ๆ เพื่อน าประยุกต์ใช้ในงานด้านพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยนิสิตที่เลือกเรียนในกลุ่ม

วิชานีส้ามารถจะประกอบอาชีพเฉพาะในด้านนักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคมในหน่วยงานภาครัฐ 

เช่น กรมปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ และนักพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

 191330  ระบบการบริหารงานท้องถิ่น 

Local Administration System 

3(2-2-5) 

 191331  ความเช่ือในวิถีการพัฒนาท้องถิ่น 

Beliefs in Local Development Approach 

3(2-2-5) 

 191332  ชุมชนศกึษากับการพัฒนาท้องถิ่น 

Community Studies and Local Development 

3(2-2-5) 

 191333  สังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น 

Multicultural Society and Local Development 

3(2-2-5) 

 191334  การสรา้งพื้นที่สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

Built Environment and Community Wellbeing 

3(2-2-5) 

 191335 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคม 

Qualitative Research for Social Development 

3(2-2-5) 

 191430 การวิเคราะหอ์งค์การกับการพัฒนาท้องถิ่น 

Organization Analysis and Local Development 

3(2-2-5) 

 191431 การเมอืงและประชาธิปไตยชุมชนกับพลวัตการพัฒนาท้องถิ่น 

Politics and Community Democracy and Dynamic of Local 

Development 

3(2-2-5) 

 191432 การเมอืงท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมอืง 

Local Politics and Political Communication  

3(2-2-5) 

 191433 เวทีชุมชนกับการประชาพิจารณ์ 

Community Forums and Public Hearings 

3(2-2-5) 

 191434 การบริหารการคลังท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม 

Local Financial Administration and Social Development 

3(2-2-5) 

 191435 การจัดการขอ้มูลมหภาคชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น 

Big Data Management and Local Development 

3(2-2-5) 
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(4) กลุ่มวิชานวัตกรรมวัฒนธรรม 

     กลุ่มวิชานี้นิสิตจะมีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือทางวัฒนธรรม

ประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานพัฒนาด้านวัฒนธรรมได้ โดยนิสิตสามารถเลือกประกอบอาชีพ

เฉพาะในด้านนักวิชาการวัฒนธรรม นักวัฒนธรรมปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐในกระทรวง

วัฒนธรรม นักพัฒนาและออกแบบงานด้านวัฒนธรรมในองค์กรเอกชน นักวัฒนธรรมในองค์กร

พัฒนาเอกชน 

 191340  แนวคิดวัฒนธรรมศกึษา 

Concept of Cultural Studies 

3(2-2-5) 

 191341  การศกึษาวัฒนธรรม และประเพณีกับการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน 

Cultural and Traditional Education and Community Identity 

Development 

3(2-2-5) 

 191342 ระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน 

Cultural Ecosystem for Sustainability 

3(2-2-5) 

 191343  สื่อ และเทคโนโลยีในการพัฒนางานด้านวัฒนธรรม 

Media and Technology to Develop Cultural Works 

3(2-2-5) 

 191344  

 

มรดกทางวัฒนธรรมการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น (ชุมชน) 

Cultural Heritage and the Development of Local (Community) 

Learning Sites 

3(2-2-5) 

 191345  การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม 

Development of Cultural Capitals and Social Development 

3(2-2-5) 

 191440  วัฒนธรรมมวลชนกับพลังของการเปลี่ยนแปลง 

Popular Cultures and Changing Force 

3(2-2-5) 

 191441  วัฒนธรรมประดิษฐ์กับการสร้างสรรค์ชุมชน 

Cultural Invention and Community Creation 

3(2-2-5) 

 191442  วัฒนธรรมทางวัตถุกับการออกแบบเพื่อใช้ในชีวติประจ าวัน 

Material Culture and Design for Everyday Use 

3(2-2-5) 

 191443 กระบวนการวิจัย โครงงานและการเขียนงานทางวัฒนธรรม 

Research Process, Projects and Cultural Writings 

3(2-2-5) 

 191444 การวิจารณ์งานทางวัฒนธรรม 

Cultural Work Criticism 

3(2-2-5) 

 191445 วัฒนธรรมดิจทิัล 

Digital Culture 

3(2-2-5) 
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(5) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการทางสังคม 

     กลุ่มวิชานี้นิสิตจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการการประกอบการทางสังคม 

นักสร้างผู้ประกอบการ และน าประยุกต์และพัฒนาในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การประกอบ

ธุรกิจเพื่อสังคมได้ โดยนิสิตสามารถเลือกกลุ่มวิชานี้เพื่อไปประกอบอาชีพเฉพาะในด้านเป็น

ผู้ประกอบการ นักพัฒนาผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาองค์กรด้านการประกอบการ นักธุรกิจที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม  

 191350  

 

ประวัติศาสตร์ของการประกอบการกับการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาสังคม 

Historic of Entrepreneurship and Social Change and Development 

3(2-2-5) 

 191351  ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ 

Local Community and Knowledge Management  

3(2-2-5) 

 191352  การสรา้งเครือข่ายสังคมเพื่อการประกอบการทางสังคม 

Social Network Construction for Social Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

 191353  นวัตกรรมกับการประกอบการทางสังคม 

Innovation and Social Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

 191354 ธรรมาภิบาล และความรับผดิชอบต่อสังคม  

Good Governance and Social Responsibility 

3(2-2-5) 

 191355  การบริหารกลุ่มและองค์กรส าหรับผู้ประกอบการทางสังคม 

Group and Organization Administration for Social Entrepreneur  

3(2-2-5) 

 191450 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาดเพื่อการประกอบการทางสังคม 

Product and Service Development and Marketing for Social Enterprise 

3(2-2-5) 

 191451 การสื่อสารทางสังคมส าหรับผูป้ระกอบการทางสังคม 

Social Communication for Social Entrepreneurs  

3(2-2-5) 

 191452  การประเมนิผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

Social, Economic, and Environmental Impact Assessment  

3(2-2-5) 

 191453 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีสว่นร่วมเพื่อการประกอบการทางสังคม 

Participatory Action Research for Social Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

191454 การประกอบการสีเขยีว 

Green Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

191455 การระดมทรัพยากรกับการประกอบการทางสังคม 

Resource Mobilization and Social Entrepreneurship 
 

 

 

3(2-2-5) 
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 (6) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

              กลุ่มวชิาเอกเลือกกลุ่มนี้ ให้เฉพาะนิสิตปริญญาคู่ขนานหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ 

สาขาวิชาการศกึษา และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม เลือก 

 191360 ประวัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ 

History and Applications 
3(2-2-5) 

 191361 ภูมศิาสตร์กับการพัฒนา 

Geography and Development 
3(2-2-5) 

 191362 ศาสนากับการพัฒนา 

Religion and Development 
3(3-0-6) 

 191363 ปรีชาญาณไทย 

Thai Intellectual Competency 
3(2-2-5) 

 191364 พลเมอืงกับการพัฒนา 

Citizenship and Development 
3(2-2-5) 

 191365 มโนทัศนแ์ละวิธีการสอนสังคมศกึษา 

Paradigm and Methodology of Social Study 
3(2-2-5) 

 191460 สื่อกับการพัฒนาสังคม 

Media and Social Development 
3(2-2-5) 

 191461 ท้องถิ่นศกึษา 

Local Studies 
3(2-2-5) 

 191462 การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

Moral Teaching 
3(2-2-5) 

191463 ประเด็นร่วมสมัยทางสังคมศกึษา 

Contemporary Issues in Social Studies 
3(2-2-5) 

191464 การพัฒนาทักษะชีวติในสังคมร่วมสมัย 

Life Skills Development in Contemporary Society  
3(2-2-5) 

191465 การจัดท าการศกึษาอิสระส าหรับนักเรียน  

Organizing an Independent Study for students 
3(2-2-5) 

 

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา 

6 หนว่ยกิต 

 191470 การศกึษาอิสระ *    6 (0-18-9) 
 Independent Study     
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 191471 

 

การฝึกงาน 

Professional Training 

   6 (0-18-9) 

 191472 สหกิจศึกษา *    6 (0-18-9) 
 Co-operative Education     

 หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน              6 หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดม 

ศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 

 

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

 

191101 จติวิทยาสังคม 

Social Psychology 

3(3-0-6) 

191102 

 

ปรัชญาสังคม 

Social Philosophy 

3(3-0-6) 

 

193101 

 

รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

100001 ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

Introduction to Law 

3(3-0-6) 

191100 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

History, Sociology and Anthropology 

3(3-0-6) 

192101 รัฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

191200 

 

191201 

การประกอบการทางสังคม 

Social Entrepreneurship 

ทฤษฎีและวธิีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Sociological and Anthropological Theory and 

Methodology 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

191202 การอา่นงานทางพัฒนาสังคม 

Reading in Social Development 

3(2-2-5) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

191203 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม  

Social Development Concept and Theory  

3(3-0-6) 

191204 ปัญหาสังคมกับประเด็นการพัฒนาสังคม  

Social Problems and Development Issues 

3(2-2-5) 

191205 ระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม 

Thai Public Administration System and Social 

Development 

3(2-2-5) 

191206 เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม 

Technology and Social Development 

3(2-2-5) 

191207 นวัตกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม  

Socio-Cultural Innovation    

3(2-2-5) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

 003305   กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดจิทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

191300 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology 

3(2-2-5) 

191301 การวางแผนและการประเมินโครงการ  

Planning and Project Evaluation  

3(2-2-5) 

191302  การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 

Urban and Environmental Planning 

3(2-2-5) 

191303  นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม  

Public Policy and Social Development 

3(2-2-5) 

191304  ประชากรกับการพัฒนา 

Population and Development 

3(2-2-5) 

 รวม    18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

191305  การด าเนินงานพัฒนาสังคม 

Social Development Operation 

3(2-2-5) 

191 xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

191xxx  วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

191xxx  วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

191400 สัมมนา  

Seminar 

1(0-3-2) 

191xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

191xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

191xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 

*191470  การศกึษาอิสระ 

Independent Study 

6 (0-18-9) 

*191471  การฝึกงาน 

Professional Training 

6 (0-18-9) 

*191472  สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 (0-18-9) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

 

 

 

 

 



39 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

001101  ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน        

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น         

การผลิตผลงานเชงิวิชาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103   ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

    Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 
 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล      1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life 

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

 Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล       2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient     

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

 Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 
 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต      3(3-2-5) 

 Artistic for Life Management 

 ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มนา้วและการจูงใจผูอ้ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 

 Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental 

health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and 

ethics, laws in daily life 
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003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5) 

  Skills Development and Lifelong Learning 

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 
 

003203 เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม      2(0-4-2) 

  Collaborative Learning for Society Creation  

 ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others    
 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management  

   การประเมินสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต การประเมิน  

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและผู้อื่น และปรับปรุงแก้ไขวางแผนด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ

ชุมชนแบบมีสว่นร่วม การวางแผนและด าเนนิโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

       Health assessment of oneself and others, safety in life, assessment of environmental 

effects on oneself and others, participatory action planning in health, environment and community, 

developing and formulating health, environment and community plan 
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003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คณุธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   
 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation  

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

 Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 

 

100001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย    3(3-0-6) 

 Introduction to Law  

 ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท 

และล าดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระท า การจัดท ากฎหมาย

ลายลักษณ์อักษร สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง สาระส าคัญของ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวัน  

 Meaning and general aspects of laws, source, evolution and legal system, types and 

hierarchy of laws, legal concepts, rights and legal action, legislation, important context of 

constitution law, administrative law, criminal law, criminal justice, related laws of everyday life 
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126100  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3 (3-0-6) 

  Introduction to Economics 

  ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดย      

อุปสงค์ อุปทาน ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบาย

การคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ 

  Definition, importance of economics, economic systems, demand and supply, demand and 

supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior theory, 

production and production cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies, 

inflation and deflation, international trade 
 

191100 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา     3(3-0-6) 

 History, Sociology and Anthropology 

ความเป็นมาของทัศนะว่าด้วยความก้าวหน้าทางสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการ

เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนา ประเด็นการศึกษา

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาร่วมสมัย องค์ความรู้ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการพัฒนา 

ประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองของโลกและไทย อิทธิพลของสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาในประเทศไทย 

 Background of the view on social progress, historical developments of the transformation of 

knowledge in the humanities and social sciences to its development, issues of study in contemporary 

sociology and anthropology, knowledge of developmental sociology and anthropology, history of 

economic and political development of the world and Thailand, Influence of sociology and 

anthropology on development in Thailand 
 

191101 จติวิทยาสังคม         3(3-0-6) 

Social Psychology 

แนวคิดพื้นฐานด้านจิตวิทยาสังคม ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เป็นผลมาจากการ

กระท าของบุคคลอื่น และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มสังคม การขัดเกลาทางสังคม ความร่วมมือและความขัดแย้งในสังคม การรั บรู้ทางสังคม               

การเบี่ยงเบนทางสังคม อิทธิพลทางสังคม บทบาทของผู้น าและผูต้ามในบริบทสังคม การพัฒนาทัศนคติ

และการแก้ปัญหาสังคมตามหลักจิตวิทยาสังคม  

 Fundamental concepts of social psychology, study human behavior resulting from others’ 

actions, personal behavior relating to various situations, relationship between social groups, 

socialization, social cooperation and conflict, social perception, social deviance, social influence, roles 
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of leader and follower in social context, attitude development and problem solving based on social- 

psychological concepts 
 

191102 ปรัชญาสังคม  3 (3-0-6) 

 Social Philosophy 

 ธรรมชาติของมนุษย์และความคิดพื้นฐานทางสังคมของนักปรัชญาในโลกตะวันออกและ

ตะวันตกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและระหว่างบุคคลกับสังคมในเรื่องผลประโยชน์ สิทธิ 

หนา้ที่ ความเสมอภาค เสรีภาพ และความยุติธรรม  

 Human nature and fundamental thought about society as proposed by Eastern and Western 

philosophers, the relationship between individuals and society concerning their own interests, rights, 

duties, equality, freedom and justice 
 

191200 การประกอบการทางสังคม       3(2-2-5) 

Social Entrepreneurship 

พัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีการประกอบการทางสังคม ความหมาย ความส าคัญ และ

ประเภทของการประกอบการทางสังคม รูปแบบการประกอบการทางสังคม ผู้ประกอบการและ

กระบวนการของการประกอบการทางสังคม นวัตกรรมทางสังคม การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจเพื่อ

สังคมและการแก้ปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืน  

The development, concepts and theories of social entrepreneurship, meaning, significance 

and types of social entrepreneurship, forms of social entrepreneurship, social entrepreneurs and 

processes of social entrepreneurship, social innovation, the performance of social enterprise, and its 

solutions for social issues in sustainable development 
 

191201 ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    3(2-2-5) 

Sociological and Anthropological Theory and Methodology 

แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายุคแรกจนถึงหลังสมัยใหม่         

กลุ่มทฤษฎีและวิธีวิทยา ข้อถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์และความแตกต่างที่ส าคัญของกลุ่มแนวคิดและ

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ และการน าไปประยุกต์ใช้อธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสังคมและการพัฒนา 

Concepts, theories and methods in sociology and anthropology from early to postmodern 

times, theoretical and methodological groups, the critical arguments and differences of the concepts 

and theories in modern and postmodern sociology and anthropology, and their application to explain 

social and development phenomena 
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191202 การอ่านงานทางพัฒนาสังคม       3(2-2-5) 

 Reading in Social Development 

การอ่านเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษทางด้านการพัฒนาสังคม ศัพท์เฉพาะทาง              

การใช้ศัทพ์วิชาการทางพัฒนาสังคมในบริบทต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และเชื่อมโยงทฤษฎีในทางสังคมศาสตร์ 

และงานภาคสนาม การอา่นแบบเน้นมโนทัศน ์รวมถึงการอา่นเชงิวิพากษ์   

 Reading academic documents in social development in English, specific vocabulary of social 

development on usage and context of the terminologies to study in relation to theories developed 

in social sciences as well as empirical works, reading by employing Concept-Oriented Reading 

Instruction (CORI), and critical reading    
 

191203 แนวคดิและทฤษฎีการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

 Social Development Concept and Theory 

   แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมใน

รูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน ความเชื่อมโยงและความแตกต่างของแนวคิดการพัฒนา อิทธิพลของแนวคิดการ

พัฒนาที่มตี่อสังคมในบริบทของไทยและตา่งประเทศ 

 Concepts and theories of social development, principles, processes, and strategies of social 

development from past to present, mainstream and alternative development, Sustainable 

development goals (SDGs) , connections and differences of developmental concepts, influences of 

developmental concepts in Thailand and internationally 
 

191204 ปัญหาสังคมกับประเด็นการพัฒนาสังคม      3(2-2-5) 

Social Problems and Social Development Issues 

ปัญหาสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน ประเทศ ระดับโลก และประเด็นการพัฒนาสังคม

ร่วมสมัย แนวคิดในการศึกษาปัญหาสังคม การวิเคราะห์ ผลกระทบ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา

สังคมและการพัฒนาสังคม  

Social problems, both at individual level, community group, country, global, and 

contemporary social development issues, concepts of social problems study, impact analysis, causes 

and solutions to social problems and social development 
 

191205 ระบบบรหิารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม     3 (2-2-5) 

Thai Public Administration System and Social Development 

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และ วิวัฒนาการของการบริหาร

ราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย 
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ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ และ

แนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคต 

Philosophy, concepts and theories, processes, values, systems, and evolution of Thai public 

administration, social, economic, and political factors influencing Thai public administration, problems, 

obstacles and solutions of Thai public administration, bureaucratic system reform, and trends of Thai 

public administration 
 

191206 เทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม      3(2-2-5) 

  Technology and Social Development 

  ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของเทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสังคมไทย 

การถ่ายทอด การเลือกสรร การยอมรับเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา

ตนเองและชุมชน และการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีในสังคมไทย 

 Meaning, significance, and types of technology, evolution of technology in Thai society, 

transformation, selection, and acceptance of technology, application of the suitable technology to 

support individual and community, and self-reliant technology in Thai society 

191207 นวัตกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

 Socio-Cultural Innovation 

โลกสมัยใหม่กับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตวิถีใหม่ ความรู้เบื้องต้นและหลักการส าคัญของ

นวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรม สังคมวัฒนธรรมกับการพัฒนานวัตกรรม ปัญหา ความท้าทายและการ

พัฒนาไปสู่นวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรม เครื่องมือ เทคนิคและทักษะของการจัดการนวัตกรรมสังคม

และวัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม การเคลื่อนไหว

เชงินวัตกรรมทางสังคมวัฒนธรรม 

 The modern world and the need for a new way of life, basic knowledge and key principles 

of social and cultural innovation.  social and cultural innovation development, problems, challenges 

and development towards social and cultural innovation, tools, techniques and skills of social and 

cultural innovation management, social and cultural innovation development for social change, social 

and cultural innovation movement 
 

191300 ระเบียบวิธีวจิัย         3(2–2-5) 

Research Methodology 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประเภทการวิจัย การเลือกและก าหนดหัวข้อการวิจัย 

การตั้งค าถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล         

การสรา้งเครื่องมือการวิจัย สถิตเิบือ้งตน้ส าหรับการวิจัย การวิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูล การเขียน

โครงรา่งและรายงานการวิจัย จรยิธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย  
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 Basic knowledge of research methodology, types of research, research topic selection and 

designation, research problems or research objective setting, population and sampling group, data 

collection methods, research tool creation, basic statistics for research, analysis and processing data, 

writing research proposal and research report, research and researcher ethics 
 

191301 การวางแผนและการประเมินโครงการ      3(2-2-5) 

Planning and Project Evaluation  

ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ การออกแบบ การจัดท า การควบคุม การติดตามและการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนา

สังคม 

Meaning, significance, and types of plan, process of planning, plan implementation, 

designing, projecting, controlling, monitoring and social development project evaluating  

191302 การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม     3(2-2-5) 

Urban and Environmental Planning 

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมอืง เมืองยั่งยืน แนวคิดโลกาภวิัตน์กับการพัฒนาเมอืงและ

ภูมภิาค การกลายเป็นเมือง ปัญหาการขยายตัวของเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมอืง การอนุรักษ์และฟื้นฟู

ระบบนิเวศ ประเด็นส าคัญด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมในกระแสการพัฒนาของโลก

ปัจจุบัน และกรณีศกึษาในต่างประเทศ 

Concepts of urban planning and development, urban sustainability, globalization and urban 

and regional development, urbanization, urban sprawl, urban environmental issues, conservation and 

restoration, contemporary issues in urban and environmental planning, and overseas case studies 
 

191303 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม     3(2-2-5) 

Public Policy and Social Development 

ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของนโยบาย ปัจจัยแวดล้อมของนโยบายสาธารณะ           

การสร้างทางเลือกของนโยบายสาธารณะ ตัวแบบและขั้นตอนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป

ปฏิบัติ การประเมินนโยบาย การยุตินโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ และผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนาสังคมไทย 

  Meaning, significance, and types of policy, relating factors of public policy, alternative 

formation of public policy, models and methods of policy making, policy implementation, policy 

evaluation, policy termination, public policy administration in Thailand and internationally, and the 

impacts of policy on social development in Thailand 
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191304 ประชากรกับการพัฒนา       3(2-2-5) 

Population and Development 

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านประชากร ขนาด โครงสร้างและการกระจายตัวทางประชากร 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร แหล่งที่มาของข้อมูลด้านประชากร นโยบายด้าน

ประชากร ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการพัฒนาสังคม บทบาทของประชากรใน

การศึกษาด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับกระบวนการทางสังคมเศรษฐกิจ ประเด็น

ด้านประชากรในบริบทนานาชาติ 

  Concepts and theories of population, size, structure, and population distribution, factors 

relating to population change, source of population data, population policy and its impacts on social 

development, the role of demography in the system of social studies and the relationship between 

demographic and socio-economic processes, international issues in demography 
 

191305 การด าเนินงานพัฒนาสังคม        3(2-2-5) 

Social Development Operation 

   หลักการ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ การติดตาม และประเมินผลการท างานพัฒนาสังคม 

กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม วิธีเสริมความเข้มแข็งของผู้น า กลุ่ม องค์กร และ

เครือขา่ยในการท างานพัฒนาสังคม  

  Principles, processes, methods, tools, monitoring, and evaluation of social development 

operation, processes of groups, learning, and participation, empowering leaders, groups, 

organizations and networks in social development operation 
 

191310 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

Natural Resources and Environment Planning and Management 

 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการดิน

และน้ า การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟื้นฟูแหล่งน้ า ปัญหาการตัดไม้

ท าลายป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ 

พลังงานทดแทน แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และกรณีศกึษาในต่างประเทศ  

Concepts of natural resource and environmental planning and management, soil and water 

management, climate change mitigation, restoration of water sources, deforestation, biodiversity, 

waste management, air pollution, renewable energy, environmental sustainability, and case studies 

in other countries 
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191311 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ      3(2-2-5) 

Politics and Public Policy 

 ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ของแนวความคิด

ทางการเมืองและคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะ การศึกษาและวิเคราะห์กรณี

ตัวอย่างในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 Political philosophy and ideology, theories of public policy, relationship between political 

concepts and characteristics of political leaders and public policy, the study and analysis of cases in 

Thailand and abroad 
 

191312 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์     3(2-2-5) 

Planning and Strategic Management 

 แนวคิด ความหมาย และความส าคัญของการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ลักษณะ

ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์กับแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ ระดับและ

ประเภทของกลยุทธ์ และขั้นตอนของการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมขององค์การ การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และกลยุทธ์ การก าหนดตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมาย การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์ 

 Concepts, definition, and significance of planning and strategic management, the attribute of 

strategic management, strategic management and the principle of new public management, levels 

and types of strategies, and the procedure of planning and strategic management, consisting of 

analyzing organizational environment, making vision, goals, missions, and strategies, setting targets 

and indicators, implementing strategies, and controlling strategies 
 

191313 การวจิัยเชิงประเมินกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม   3(2-2-5) 

Evaluation Research and Application in Social Development 

 มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการ ปรัชญาการประเมิน ความหมาย 

วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบการประเมิน จรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการประเมิน

โครงการ การออกแบบการประเมินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานการประเมิน

โครงการ และการประยุกต์ใช้ประโยชนเ์พื่อการพัฒนาสังคม 

Fundamental concept of policies, plans and projects, philosophy of evaluation, meanings, 

objectives, concepts, theories and models of evaluation, ethics of researcher, processes of project 

evaluation, evaluation designs, data collection, report writing on project evaluation, and its application 

in social development 
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191314 ระบบราชการกับการก าหนดนโยบาย      3(2-2-5) 

Bureaucratic System and Policy Making 

 ระบบการเมือง วิวัฒนาการของการเมืองและระบบราชการไทย ความหมายของการก าหนด

นโยบาย ผูม้ีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกระบบการเมอืง ขั้นตอน กระบวนการ

ก าหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพลของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อการก าหนด

นโยบาย และการวิเคราะหก์ารก าหนดนโยบายทั้งบริบทประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 Political system, the evolution of politics and bureaucracy in Thailand, meanings of policy 

making, stakeholders in policy making including inside and outside the bureaucracy, stages, 

processes in policy making, roles and influences of political groups and bureaucracy in policy making, 

analysis of policy making in the context of Thailand and abroad 
 

191315 ข้ามพรมแดนศึกษากับนโยบายสาธารณะ     3(2-2-5) 

Cross-Border Study and Public Policy 

 แนวคิดและมุมมองว่าด้วยพรมแดนศึกษา ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับการข้ามพรมแดน 

วัฒนธรรมกับพรมแดน อัตลักษณ์ท้องถิ่นกับพรมแดน ชาติพันธุ์กับการข้ามพรมแดน แรงงานข้ามชาติ 

ผู้ลี้ภัย การพัฒนาพรมแดน กรณีร่วมสมัย  และกระบวนการนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับพรมแดน         

ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

Concepts and perspectives on border study, social aspects of cross- border, culture and 

border, local identity and border, ethnicity and border, cross- border migrant, refugee, border 

development, contemporary case studies, and public policy process relating to border in Mekhong 

region 
 

191320 แนวคดิและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์      3(2-2-5) 

 Human Development Concept and Theory 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ พัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ 

นโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ศึกษา

เปรียบเทียบนโยบายการพัฒนามนุษย์ของกลุ่มประเทศตะวันตกกับประเทศตะวันออก การพัฒนามนุษย์

ตามหลักศาสนาสากล  

Human development concepts and theories, human concept development, human 

development policies and strategies of both Thailand and foreign, comparative study the human 

development policies of east and west countries, and human development follows the universal 

religion principles 
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191321 การด าเนินชีวติอย่างยั่งยืน        3(2-2-5) 

Sustainable Living 

หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการด าเนินชีวติตามกรอบแนวทางเชิงนเิวศวิทยา การลดรอยเท้าใน

ระบบนิเวศ การลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรส่วนบุคคล การลดการบริโภคและของเสีย

ในครัวเรือน การใช้น้ าอย่างยั่งยืน พลังงานสะอาด สุขภาวะในองค์กร และส านักงานสีเขียว 

Sustainable living 

Principles of sustainable development and ecological living; reducing ecological footprint; 

reducing individual's and society’s use of the Earth's natural resources and personal resources; 

reducing consumption and waste; sustainable water use; green energy; healthy workplace; and 

green office 
 

191322 การพัฒนาสมรรถนะมนุษย์กับการพัฒนาสังคม     3(2-2-5) 

Human Competency Development and Social Development  

ความหมาย ความส าคัญ หลักการ รูปแบบกระบวนการและเทคนิคการวิเคราะห์การพัฒนา

สมรรถนะของมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคมที่เหมาะสม การน าข้อเสนอแนะในงานวิจัยเพื่อการวาง

แผนการพัฒนาบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการให้เหมาะสม

กับการพัฒนาสมรรถนะของมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและชุมชน  

Definition, necessity, fundamental, processing’s modules, and analysis techniques of human 

development for a proper social development, the using of research’  s suggestions for human 

development planning in several levels; individuals, groups, organizations and communities, the 

selections of a proper method for human’s competency development using in both levels; individuals 

and communities 
 

191323 การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเปราะบาง     3(2-2-5)  

Study and Promote the Potential of Vulnerable Group 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ประเภท และลักษณะปัญหาของกลุ่มเปราะบาง                   

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กฎหมายเบื้องต้น สิทธิ ผลประโยชน์ นโยบาย และแผนเกี่ยวกับกลุ่มคนเปราะบาง 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือ และการจัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม

เปราะบาง และผูด้้อยโอกาส และกรณีศกึษาเฉพาะ   

  Meaning, significance, concepts, types and problems of the vulnerable and disadvantaged 

group, introductory laws, rights, benefits, policies and plans related to the vulnerable and 

disadvantaged group including help action guidelines and project practices to promote the potential 

of the vulnerable and disadvantaged group 
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191324 การพัฒนาทักษะมนุษย์ในยุคปั่นป่วน      3(2-2-5) 

 Development of Human Skills in Disruption Age 

ความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ด้านเทคโนโลยี การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และการเมือง, ภพภูมิมนุษย์ใหม่หลังโควิด-19, แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแบบ

บูรณาการของมนุษย์, นโยบายและกิจกรรมส าหรับการพัฒนามนุษย์อุดมคตใินยุคปั่นป่วน  

21st century changes in aspects of technology, education, society and culture, economics, 

and politics, new human existence in post COVID- 19, concepts and theories in development of 

human skills, policies and activities for developing a state of ideal human in disruption age 
 

191325 การศึกษาองค์การ        3(2-2-5)  

Organization Study 

แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาองค์การ บทบาทและความส าคัญขององค์การ องค์ประกอบของ

องค์การ โครงสร้างและหลักการบริหารจัดการขององค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ ทรัพยากร

องค์การ พฤติกรรมองค์การ ประสิทธิผลขององค์การ และทิศทางการพัฒนาองค์การกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

Concepts and theories of organization study, roles and significance of organization, elements 

of organization, structures and principles of organization management, environment of organization, 

organization resource, organization behavior, organization effectiveness, and direction of organization 

development and human resource development 
 

191330 ระบบการบริหารงานท้องถ่ิน       3(2-2-5) 

Local Administration System 

  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ 

การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน

ท้องถิ่น มาตรฐานตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่น 

  Concepts and theories of local government, decentralization, local government abroad, 

decentralization of local government under the constitution, management of public services, local 

administration, standard indicators of local government, and good governance of local administration 
 

191331 ความเชื่อในวิถีการพัฒนาท้องถ่ิน      3(2-2-5) 

 Beliefs in Local Development Approach 

 มนุษย์กับความเชื่อและเหตุผล, ความเช่ือแบบทางการและความเชื่อแบบพื้นบ้าน, ความเชื่อกับ

ศาสนาในท้องถิ่น, ประเพณีและพิธีกรรมพืน้บ้าน, มิติดา้นความเช่ือที่มผีลตอ่การพัฒนาท้องถิ่น 

Men towards beliefs and reason, formal and folk beliefs, beliefs and religions in local spheres, 

folk traditions and rituals, dimension of beliefs toward local development 
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191332 ชุมชนศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น       3(2-2-5) 

Community Studies and Local Development 

 ประวัติศาสตร์ ทฤษฎีและวิธีวิทยาของชุมชนศึกษา ข้อวิจารณ์และข้อเสนอของชุมชนศึกษา

แนวทางต่าง ๆ การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบทในชุมชนศึกษา   ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น รูปแบบและแนวทางการพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ วัตถุประสงค์ ประเภท เทคนิคและวิธี

การศึกษาชุมชน รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับบริบทของชุมชน  

กรณีศึกษาและภาคสนามการศึกษาท้องถิ่นในฐานะเป็นชุมชนศึกษา ตลอดจนการวิเคราะห์ชุมชนโดย

เน้นกระบวนการมสี่วนรว่ม 

 History, theory and methodology of community studies, community studies criticism and 

suggestions various approach, development of urban and rural in community studies, Problems and 

approaches to local development, patterns and approaches for community development in various 

dimensions, objectives, types, techniques, and methods for community study, how to apply suitable 

data collection methods to the context of community, case studies and the fieldwork as a community 

study, including the analysis of participation in their community  
 

191333 สังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาท้องถ่ิน     3(2-2-5) 

Multicultural Society and Local development 

ความหมาย ที่มา ความส าคัญ ของแนวคิด สังคมพหุวัฒนธรรม ความแตกต่างหลากหลาย

วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ในสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมทาง

ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ตลอดจน ทักษะการปรับตัว และประยุกต์ใช้วิธีการท างานในสังคม                 

พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น 

Meaning, emergence, importance of the concept of a multicultural society, diversities of 

culture and ethnicity in such a society, the relationships of people in a multicultural society, the 

development of ethnic and culture including adaptive skills and apply working methods in Multicultural 

Society and Local development 
 

191334 การสร้างพ้ืนที่สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชน     3(2-2-5) 

Built Environment and Community Wellbeing 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างชุมชนที่มีคุณภาพด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงสร้าง

พื้นฐานชุมชน ระบบการคมนาคมขนส่ง ที่อยู่อาศัยของประชากร พื้นที่สาธารณะ ระบบสุขาภิบาล 

สุขภาพ อนามัย และการบริหารจัดการชุมชนที่มีสุขภาวะด ี 

Concepts of well- being community, environmental and infrastructure management: 

transportation; housing; public space; sanitary system, health, and well- being community 

management 
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191335 การวจิัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคม      3(2-2-5) 

Qualitative Research for Social Development 

แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ความหลากหลาย

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

คุณภาพ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยเชิงคุณภาพ การน า

ผลการวิจัยเชงิคุณภาพรับใช้สังคม  

Concepts and theories of qualitative research, qualitative research design, diversity of 

qualitative research, tools and techniques of qualitative research, qualitative data collection 

processes, qualitative data analysist and synthesis, qualitative data validation, writhing the 

qualitative research report, ethics and conducts of qualitative research, and applying the qualitative 

research results for social development 
 

191340 แนวคดิวัฒนธรรมศึกษา        3(2-2-5) 

 Concept of Cultural Studies 

 ลักษณะและขอบเขตการศึกษาวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดการสร้างความหมาย การสร้างภาพ

ตัวแทนวัฒนธรรม อ านาจ ความเท่าเทียม และแนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญของวัฒนธรรมศึกษา            

การประยุกต์ใช้แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษาแบบวัฒนธรรมมวลชน หลังโครงสร้างนิยม

และความคิดหลังอาณานิคม การเมืองวัฒนธรรม  ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม สื่อ เวลาและประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรมการมองเห็น ประเด็นวัฒนธรรมรว่มสมัย  การออกแบบวัฒนธรรมกับที่เหมาะสมกับสังคม  

Characteristics and scope of cultural studies, concept of meaningful building, visualization of 

representation, culture, power, equality and important concepts and theories of cultural studies, 

application of the concept of cultural studies, popular culture studies, post structuralism and 

postcolonialism, culture politics.  culture geography, media, time and history, visual culture, 

contemporary cultural issues, cultural design and society 
 

191341 การศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีกับการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน   3(2-2-5)  

 Cultural and Traditional Education and Community Identity Development 

 กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และถอดนัยยะการสื่อความหมายของวัฒนธรรม 

ประเพณีของชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อรวบรวม ประมวล จัดระบบ และพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ชุมชนบน

พืน้ฐานประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความเฉพาะเจาะจง และความมคีุณค่าของแตล่ะพื้นที่ 

 Educational procedures of analytic, synthetic, and deciphering the meaning of community or 

local culture and tradition in order to compiling, codifying, systematizing, and developing to 

community identities base on history, backgrounds, specificity and validity of each area 
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191342 ระบบนเิวศวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน      3(2-2-5) 

 Cultural Ecosystem for Sustainability 

 แนวคิดและทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ความสัมพันธ์และการปรับตัวของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 

ภูมปิระเทศและการตัง้ถิ่นฐานของมนุษย์ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ พัฒนาการ

ทางสังคมของมนุษย์ ระบบนิเวศวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของไทย ระบบนิเวศวัฒนธรรมของมนุษย์ใน

ภูมภิาคต่าง ๆ ของโลก แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยนื 

Concepts and theories of cultural ecosystem, relationship and human adaptation to the 

environment, geography and human settlement, natural resources utilization of human, human social 

development, cultural ecosystem in each region of Thailand, human cultural ecosystem in each region 

in the world, guideline for cultural ecosystem for sustainability 
 

191343 สื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนางานด้านวัฒนธรรม     3(2-2-5) 

Media and Technology to Develop Cultural Works 

แนวคิด หลักการ ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของสื่อและเทคโนโลยีที่มีต่อการสนับสนุนงาน

พัฒนาวัฒนธรรม สื่อและเทคโนโลยีคร่วมสมัย การวิเคราะห ์ออกแบบ และสร้างสื่อและเทคโนโลยีทาง

วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม 

Concepts, principles, significance and relationship of media and technology to support cultural 

development, contemporary media and technology, analysis, design and creation of cultural media 

and technology, applications of cultural media and technology  
 

191344 มรดกทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน (ชุมชน)  3(2-2-5) 

 Cultural Heritage and the Development of Local (Community) Learning Sites 

ค านิยามว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและจัดการ

มรดกทางวัฒนธรรม ปัญหา คุณค่าและความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน ความคิด

สร้างสรรค์กับมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยว การศึกษากับมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเภทของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่น พิพิธภัณฑก์ับการศกึษาและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณะ 

The definitions on cultural heritage, fundamental concepts and theories on study and 

management of cultural heritages, current problems, values and the necessity of cultural heritage, 

Creativity and local cultural heritage, tourism, education and local cultural heritage, sustainable 

development and local cultural heritage management, types of museums, local museum, museums 

and the study and development on local cultural heritages into the public 
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191345 การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม     3(2-2-5) 

 Development of Cultural Capitals and Social Development 

 แนวคิด หลักการ กระบวนการศึกษา และการจัดการทุนของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นในด้าน

วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม วิถีชีวิต วิถีปฏิบัติ ภาษา ศิลปะ การละเล่น ภูมิปัญญา ฯลฯ 

เพื่อน ามาแปลง ออกแบบ วางแผน และต่อยอดเป็นนโยบาย แผน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาชุมชนและสังคม  

 Concepts, principles, education procedures and capital management of community or local 

area in fields of culture, tradition, belief, ceremony, ways of life, arts, practice, language, plays, 

wisdom etc.  in order to modification, creation, plan, and added to policy, plan, project and activity 

for developing community and society 
 

191350 ประวัติศาสตร์ของการประกอบการกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)  

 Historic of Entrepreneurship and Social Change and Development 

 พัฒนาการทางประวัตศิาสตรข์องการประกอบการกับความก้าวหน้าของสังคม บทบาทของการ

ประกอบการในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม การเปลี่ยนผ่านยุคสมัยทางสังคมกับนวัตกรรม

ของการประกอบการ การประกอบการกับมิติการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

การประกอบการในชุมชนท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสังคม 

Historical development of entrepreneurship and social progress, role of entrepreneurship in 

social change and development, transition of social age and entrepreneurship innovation, 

entrepreneurship with economic, political, social and cultural development dimensions, 

entrepreneurship in local communities and social development changes 
 

191351 ชุมชนท้องถ่ินกับการจัดการความรู้      3(2-2-5) 

Local Community and Knowledge Management  

ค านิยาม ประเภท และการด ารงอยู่ของชุมชน และความรู้ในโลกสมัยใหม่ ความรู้ท้องถิ่นใน

ประเด็นต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับชุมชน รัฐ ทุนนิยมกับ โลกาภิวัตน์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ความรู้ท้องถิ่นกับ

แพลทฟอร์มใหม่และรูปแบบของการจัดการใหม่ ความรู้ท้องถิ่นในฐานะทุนและทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม ความรู้ท้องถิ่นในกระบวนการของความสร้างสรรค์ การประกอบการทางสังคมและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน  

Definitions, types and existences of community and knowledge in the modern world, local 

knowledges in related issues with community, state, capitalism, globalization, and local identities, 

local knowledge and the new platforms, and new forms of management, knowledges as the cultural 

capitals and resources, local knowledges in the process of creativity, social entrepreneurship, and 

the sustainable development 
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191352 การสร้างเครอืข่ายสังคมเพื่อการประกอบการทางสังคม    3(2-2-5) 

Social Network Construction for Social Entrepreneurship  

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม การมีส่วนร่วม ลักษณะองค์กรและพันธกิจเพื่อ

สังคม การวิเคราะห์บริบทและเครือข่ายทางสังคม เทคนิคและวิธีการสร้างความร่วมมือระหว่าง

เครือขา่ยทางสังคม แนวปฏิบัติที่ดีของการสร้างเครือขา่ยทางสังคม  

Fundamental concepts of social network, participation, Characteristic and Mission of Social 

Organizations, analysis of social context and network, techniques and methods in creating 

participation among social networks, best practices of social networking 
 

191353 นวัตกรรมกับการประกอบการทางสังคม      3(2-2-5) 

 Innovation and Social Entrepreneurship  

 นิยาม ความหมาย ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมทางสังคม เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจน

แนวคิด หลักการ และกระบวนการออกแบบ สร้าง และการบริหารจัดการนวัตกรรมส าหรับการ

ประกอบการทางสังคม และกรณีศกึษานวัตกรรมของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

 Definitions, descriptions, types of innovation, social innovation, digital economy, including 

concepts, approaches, and procedures of design, creation, and innovation management for social 

entrepreneurship and also case studies of innovation of national and international entrepreneurship 
 

191354 ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม       3(2-2-5) 

 Good Governance and Social Responsibility  

 แนวคิด ทฤษฎี และความส าคัญของธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมาภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรทางสังคม การเสริมสร้างและการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทางสังคมทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

Concepts, theories, and the importance of good governance and corporate social 

responsibility (CSR) , good governance and corporate social responsibility in social organizations, 

enhancing and applying the good governance and corporate social responsibility, for examples; Good 

Governance and Social Responsibility in social organizations of both Thailand and foreign 
 

191355 การบรหิารกลุ่มและองค์กรส าหรับผู้ประกอบการทางสังคม   3(2-2-5) 

Group and Organization Administration for Social Entrepreneur  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการบริหารองคก์รสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

ส าหรับการประกอบการทางสังคม เทคนิคและวิธีการเฉพาะในการบริหารกลุ่มและองค์กร กรณีศึกษา

การบริหารงานกลุ่มและองค์กรที่ด าเนินงานเพื่อสังคม อาทิ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม ธุรกิจที่ไม่หวังผล

ก าไร  
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Concepts and theories of modern organization administration, applying the concepts and 

theories of administration for social entrepreneurship, unique techniques and methods in group and 

organization administration, case studies in administration of social groups and organizations, such 

as cooperatives, foundations, associations, non-profit enterprises 
 

191360 ประวัติศาสตร์กับการประยุกต์ใช้      3(2-2-5) 

  History and Applications 

หลักการและวิธีการของประวัติศาสตร ์เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การใช้หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับส านักคิด ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทยและข้อถกเถียง

ทางประวัติศาสตร์ การใช้ทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 

การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้เพื่อการพัฒนา 

Principles and methods of history, time and era of history, how to use historical sources and 

evidence, historiography and schools of thought, world history, Thai history and historical discussion, 

how to apply theories in humanities and social sciences to the study of history, historical approaches 

and their application to development 
 

191361 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา        3(2-2-5) 

  Geography and Development 

ภูมิศาสตร์กายภาพ ลักษณะทางกายภาพของโลก การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง

ประเทศ ภูมศิาสตร์เมอืง การวางแผนพัฒนาเมอืง ระบบการตัง้ถิ่นฐาน การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร 

ปัญหาการใช้ที่ดินในเมือง การคมนาคมขนส่ง ที่อยู่อาศัย และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Physical geography, physical characteristics of the earth, economic and social development, 

urban geography; urban planning and development; settlement systems; migration; problems in 

urban land use; transportation; housing, and natural resources and environmental management for 

sustainable development. 
 

191362 ศาสนากับการพัฒนา         3(3-0-6) 

Religion and Development  

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งระดับปัจเจกและระดับสังคม ความเป็นมาและความส าคัญของ

ศาสนาที่มีต่อการพัฒนาตนเองและสังคม และตัวอย่างของการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคม 

 Concepts of self- development and social development, background and significance of 

religions with special references to those developing an individual life as well as society, and a case 

study of the application of religious teachings for self and social development 
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191363 ปรีชาญาณไทย  3(2-2-5) 

 Thai Intellectual Competency 

 ความเป็นมาและลักษณะส าคัญของคนไทย วิธีคิดและวิถีแห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมด้านต่าง ๆ ปรีชาญาณไทยในบริบทการเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกสมัยใหม ่สังเคราะห์ความ

เป็นคนไทยในอุดมคติ 

 Background and characteristics of Thais, ways of thinking and learning, creations and 

innovations, Thai intellectual competency in changing and modern world contexts, synthesis of being 

an ideal Thai 
 

191364 พลเมืองกับการพัฒนา  3(2-2-5) 

 Citizenship and Development 

 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับมนุษย์ หน้าที่พลเมืองดีที่มีต่อสังคมในระดับท้องถิ่น

จนถึงระดับพลโลก สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น          

รู้จัก ตระหนักและการแสดงออกถึงการอนุรักษ์และสบืสานศลิปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 Relations between human and society development and good civic duties in society on the 

local level to the civil society level, human rights, legal practice, right respect of self and others, 

knowing, awareness and expression of the cultural preservation and heritage and Thai traditions 
 

191365 มโนทัศน์และวิธีการสอนสังคมศกึษา  3(2-2-5) 

  Paradigm and Methodology of Social Study 

 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทางสังคมศึกษา ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษาในแต่ละสาระวิชา 

รูปแบบแผนผังความคิดที่เอื้อต่ออ านวยต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนทางสังคมศึกษา 

กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอดใหแ้ก่ผูเ้รียนรายวิชาสังคมศกึษา และเทคนิควิธีการสอนทางสังคม

ศกึษา 

 Theories and concepts of social studies, comprehensive concepts in social studies, mind 

mapping appropriate for enablement of education in social studies, processes of comprehensive 

concept development for students in social studies, and techniques for teaching social studies 
 

191400 สัมมนา         1(0-3-2) 

Seminar 

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นการพัฒนาสังคม 

 Searching, data collecting, data analyzing, report writing, presentation, discussion and 

answering questions in social development 
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191410 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม      3(2-2-5) 

Social Policy and Social Welfare 

 ความส าคัญ ความหมาย หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสังคม สวัสดิการสังคม และสังคม

สงเคราะห์ เป้าหมายและขอบเขตของนโยบายสังคม ประเภทของนโยบายสังคม กระบวนการนโยบาย

สังคม สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของสวัสดิการสังคมในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย 

แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมในประเทศไทยและสังคมโลก การใช้กลไก

ของนโยบายสังคมในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม 

 Significance, meaning, principles, theories of social policy, social welfare and social work, 

goals and scopes of social policy, types of social policy, processes of social policy, social welfare and 

social work, forms of social welfare in Thailand and abroad, philosophy and fundamental concepts of 

social welfare in Europe, America and Asia; trends and direction of social policy and social welfare in 

Thailand and abroad; utilization of social policy in reducing inequalities 
 

191411 นโยบายเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ     3(2-2-5) 

Economic Policy and Public Finance 

 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการบริหารการคลังสาธารณะ โครงสร้างการคลัง รายจ่าย

และรายรับ เป้าหมายของการบริหารการคลังและการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ ระบบการตรวจสอบ

และเทคนิคการวิเคราะห์การคลัง การกระจายงบประมาณลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเน้นศึกษาถึง

บทบาทหนว่ยงานภาครัฐในการใช้นโยบายเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

อาทิ การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความ

ยากจน การกระจายรายได้ และการจัดการนโยบายด้านอุปสงค์และอุปทานอย่างมดีุลยภาพ 

 Concepts of economic system and fiscal administration, fiscal structure, revenue and 

expenditure, goals of fiscal management and economic policies, fiscal audit system and technique 

analysis in finance, budget distribution for region and locality, with an emphasis on the role of the 

government both centralized and decentralized agencies in implementing economic policies aiming 

for various development, such as economic growth promotion, economic stabilization, poverty 

reduction, income distribution, and the balanced demand and supply policy management 

191412 การวเิคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 

Analysis of Economic and Social Effect of Public Policy 

 ความหมายและความส าคัญของนโยบายสาธารณะ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ของนโยบาย การคัดเลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ความแตกต่างของการประเมินผลกระทบระหว่าง

นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน การวิเคราะห์ผลกระทบภายนอกของนโยบายที่น าไปสู่การปฏิบัติ        
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ทั้งผลได้และผลเสีย ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ และการเขียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของ

นโยบายสาธารณะ 

 Definition and significance of public policy, criteria for analyzing feasibility of public policy, 

effectively policy-decision making, the different criteria applied for policies selected between private 

and public sectors, analyzing pros and cons externality caused by public policies, the process of 

policy evaluation, and writing report of the economic and social effect of public policy 
 

191413 ระบบข้อมูลในกระบวนการนโยบายสาธารณะ    3(2-2-5) 

Data Systems in Public Policy Process 

ความหมาย ความส าคัญ ที่มาของข้อมูล ประเภทของข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ในวงจรนโยบาย 

ระบบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

Meaning, significance, sources of data, types of data, Big data in the policy cycle, data 

systems for decision-making in public policy, data analytics and data management in public policy 

process 
 

191414 การเมืองภาคประชาชนกับการก าหนดนโยบาย    3(2-2-5) 

Politics People and Policy Making 

ความหมาย ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของการเมืองภาคประชาชน ลักษณะและแนวคิด

ของการเมืองภาคประชาชน การเมืองภาคประชาชนกับการเคลื่อนไหวทางสังคม ปัญหาและความ         

ท้าทายของการเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนกับการก าหนดนโยบาย กรณีศกึษาการเมอืงภาค

ประชาชนในการก าหนดนโยบาย 

Meaning, history and history of people's politics, characteristics and concepts of politics in 

the public sector Politics of the public sector and social movements, problems and challenges of 

people's political movements and policy formulation, case studies of politics in the public sector in 

policy formulation 
 

191415 การศึกษานโยบายเปรียบเทยีบ      3(2-2-5) 

 Comparative Policy Study 

ความหมาย ทฤษฎีและวธิีวิทยาในการศกึษานโยบายเชิงเปรียบเทียบ และการวิเคราะหน์โยบาย 

การเปรียบเทียบนโยบาย วิธีวิเคราะห์ความเกี่ยวพันของนโยบาย การท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

นโยบาย กลไกของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเลือกกรณีศึกษาและประเภทของการศึกษานโยบาย

เปรียบเทียบ การถอดบทเรียนจากการศกึษานโยบายเปรียบเทียบ 

Meanings, theories and methods in comparative policy studies, and policy analysis, methods 

for the analysis of policy interdependence, understanding policy change, mechanism of policy change, 
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selecting cases and inferential types in comparative public policy, lesson- learned in comparative 

policy study 
 

191420 การพัฒนามนุษย์กับการพัฒนารัฐสวัสดิการในโลกสมัยใหม่    3(2-2-5) 

Human Development and Welfare State Development in Modern World 

 การพัฒนามนุษย์ในฐานะเป็นพลเมือง ปัญหาและการพัฒนาสวัสดิการทางสังคม ความมั่นคง

ของมนุษย์กับการพัฒนาสวัสดิการ โครงสรา้งอ านาจของสังคมกับการพัฒนามนุษย์ ประวัติศาสตร์การ

พัฒนารัฐสวัสดิการ การพัฒนารัฐสวัสดิการในโลกสมัยใหม่ กรณีศึกษาของการพัฒนามนุษย์กลุ่มต่าง 

ๆ ในการพัฒนาสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ 

 Human development as a citizen, problems and development of social welfare, human 

security and welfare development, social power structure and human development, history of 

development of welfare state, development of a welfare state in the modern world, case studies of 

human development in the development of a welfare state 
 

191421 การบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     3(2-2-5) 

Human Resource Management and Development 

ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนนโยบายทรัพยากรมนุษย์  การวิเคราะห์งาน          

การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

Emergence, theories and principles of human resource management and development, 

scopes, functions, responsibilities and processes of human resource development, human resource 

policy planning, job analysis, manpower planning, recruitment, selection, training, development, 

assessment, and factors related to human resource development 
 

191422 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่      3(2-2-5) 

Transformational Leadership in Modern Society 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า บุคลิกภาพและคุณลักษณะของผู้น าสมัยใหม่ การสร้าง

ทีมงาน การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างอ านาจ การจัดการความขัดแย้ง การบริหารและพัฒนาระบบ

การท างาน การก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร ตัวอย่างผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับประเทศ

และท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

Concepts and theories of leadership, personality and characteristic of modern leaders, team 

building, motive building, and power building, conflict management, management and develop the 

working systems, organization strategies, for examples; local and national level social transformation 

leaders of both Thailand and foreign 
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191423 ทุนทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3(2-2-5) 

 Human Resource Capital and Sustainable Development  

 แนวคิด หลักการ และเทคนิคการจัดการทุนทรัพยากรมนุษย์ ที่มีศักยภาพในด้านภูมิปัญญา, 

พลังในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ชุมชน และสังคม

ในการรว่มคิด ออกแบบ วางแผน และพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 

Concepts, principles and techniques of human resource capital management with potential 

in wisdom, power to develop organizations, communities and society in order to create the 

participation of people in the organization, community and society in thinking, designing, planning 

and developing sustainable organizations, communities and society 
 

191424 การพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวติ       3(2-2-5) 

Aesthetical Development in Life 

ความหมายและความส าคัญของสุนทรียศาสตร์ การรับรู้และอารมณ์ของมนุษย์เกี่ยวกับ          

ความงาม ความงามตามธรรมชาติกับการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ข้อโต้แย้งเรื่องความงาม แนวทางการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดสุนทรียภาพในองค์กรและสังคม  

Meaning and significance of Aesthetics, men’ s perceptions and emotions toward beauty, 

natural beauty versus men’ s creations of beauty, arguments on beauty, ways to development of 

human resource with aesthetical aspects in organization and society 
 

191425 การวจิัยกับการพัฒนาองค์การ       3(2-2-5) 

Research and Organization Development 

 หลักการและความส าคัญของการวิจัยกับพัฒนาในองค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ

จัดการองค์การ และกระบวนการวิจัยส าหรับการจัดการภายในองค์การ ประกอบด้วย การระบุประเด็น

การวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย 

และการน าเสนองานวิจัยเพื่อใชใ้นการพัฒนาองค์การ 

 Principle and significance of research and development in organization, concepts and theories 

of organization management, and research methodology for internal organization management, 

consisting of identification of research issues, research designs, data collection techniques, data 

analysis, research report writing, and research presentation for organization development 
 

191430 การวเิคราะห์องค์การกับการพัฒนาท้องถิ่น      3(2-2-5) 

 Organization Analysis and Local Development 

 บทบาท ความส าคัญ องค์ประกอบขององค์การ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การและ

การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโครงสร้างองค์การและการจัดการ 

ทีม พฤติกรรมและวัฒนธรรม ภาวะผู้น า แผนและกลยุทธ์ กระบวนการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล สารสนเทศ ความขัดแย้ง สิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย ความส าเร็จและล้มเหลว 

ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ 

Roles, significance, elements of organization, and concepts of organization management and 

local development, consisting of the analyses of strengths and weaknesses of an organizational 

structure and management, team, behavior and culture, leadership, plans and strategies, operational 

procedures, effectiveness and efficiency, information technology, conflicts, environment, target 

groups, network, success and failure, and other related issues 
 

191431 การเมืองและประชาธิปไตยชุมชนกับพลวัตการพัฒนาท้องถ่ิน  3(2-2-5) 

Politics and Community Democracy and Dynamic of Local Development 

 ที่มาและความหมายของประชาธิปไตยชุมชน พลวัตทางประวัติศาสตร์ของการเมืองชุมชน

ท้องถิ่น การกระจายอ านาจกับการพัฒนาท้องถิ่น  การเมืองเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้กระท าการ

เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาท้องถิ่น การเคลื่อนไหวและการต่อสู้ เพื่อช่วงชิงอ านาจในท้องถิ่น 

กระบวนการเข้าสู่อ านาจในการเมืองท้องถิ่น บทบาทของนักการเมืองและประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น  ประชาสังคมและการเคลื่อนไหวของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาการพัฒนา

ท้องถิ่นด้วยกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน   

The origin and meaning of community democracy, historical dynamics of local community 

politics, decentralization and local development, local electoral politics, change agency and local 

development, the movement and the struggles for power in local, process of acquiring power in local 

politics, roles of politician and people in local development, civil society and people's movement in 

local development, case studies of local development through community democratic processes 

191432 การเมืองท้องถ่ินกับการสื่อสารทางการเมือง     3(2-2-5) 

Local Politics and Political Communication 

การสื่อสารระหว่างตัวแสดง องค์กรทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

แนวทางการโฆษณาชวนเชื่อและแนวคิดตลาดการเมือง กระบวนการสื่อสารทางการเมือง ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญของการสื่อสารกับการเมือง

ท้องถิ่น  

Communication among political actors and institutions, election and political campaign, 

propaganda approaches and political marketing, process of political communication, interaction 

among political discourse and analysis of problems and issues in communication and local politics 
 

191433 เวทชีุมชนกับการประชาพิจารณ์      3(2-2-5) 

 Community Forums and Public Hearings 

การจัดท าเวทีชุมชน และประชาพิจารณ์ในประเด็นการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

กับชุมชน ผา่นกระบวนการ และทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ การรับฟังความคิดเห็นของผูท้ี่มสี่วน
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ได้สว่นเสียเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการหาแนวทาง และ

จัดท าขอ้ตกลงร่วมกัน 

Creating community forums and public hearings on development, or change issues related 

to the community through processes and public communication skills, listening the stakeholder 

opinions about the potential impacts, both directly and indirectly, as well as finding solutions and 

making a mutual agreement 
 

191434 การบรหิารการคลังท้องถ่ินกับการพัฒนาสังคม    3(2-2-5) 

Local Financial Administration and Social Development 

มโนทัศน์การกระจายอ านาจ ความหมายและความส าคัญของการบริหารการเงินการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล

ระดับชาติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การก าหนดภาระหน้าที่ รายรับรายจ่าย ระบบเงินโอนและ

เงินอุดหนุนของรัฐบาล การกู้ยืมเงิน และระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษา

และวิเคราะหส์ภาพปัญหา และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสังคม 

Concept of decentralization, meanings and importance of local monetary and fiscal 

administration, financial relations between local and national governments, relevant laws and 

regulations, assignment of responsibility and authority, revenues and expenditures, money transfer 

system and subsidy of national government, loans, budgeting system of local governments, problem 

study and analysis, and its application in social development 
 

191435 การจัดการข้อมลูมหภาคชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 

 Big Data Management and Local Development 

การเก็บรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ผลข้อมูลมหภาคชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ

ชีวติ สุขภาพ และสวัสดิการ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในระดับท้องถิ่น 

Collecting, processing, and analyzing big data of a community in field of economy, society, 

quality of life, health, and welfare for setting local development strategies 
 

191440 วัฒนธรรมมวลชนกับพลังของการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 

Popular Cultures and Changing Force 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมมวลชน การเมืองวัฒนธรรม การเคลื่อนไหว

ทางวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมมวลชนกับการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ การสร้าง

นวัตกรรมทางวัฒนธรรมมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 

Dynamics of cultural change, popular culture, politics culture, cultural movement for change, 

popular culture and changing in the modern world, popular cultural innovations for change and 

development 
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191441 วัฒนธรรมประดิษฐ์กับการสร้างสรรค์ชุมชน      3(2-2-5) 

Cultural Invention and Community Creation 

ความหมาย ความส าคัญและแนวคิดวัฒนธรรมประดิษฐ์ ทฤษฎีและวิธีวิทยาของวัฒนธรรม

ประดิษฐ์ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมประดิษฐ์กับการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม          

ฝึกปฏิบัติและการสาธิตการออกแบบวัฒนธรรมประดิษฐ์ที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาวัฒนธรรมและ

สร้างสรรคชุ์มชน 

Meaning, significance and concept of cultural invention, theories and methods of cultural 

invention, relationship between cultural invention and cultural design and management, practice and 

demonstration of cultural invention design that reflects cultural development and community creation 
 

191442 วัฒนธรรมทางวัตถุกับการออกแบบเพื่อใช้ในชีวติประจ าวัน    3(2-2-5) 

Material Culture and Design for Everyday Use 

ความหมายและประเภทของวัฒนธรรมทางวัตถุ  ความส าคัญของวัฒนธรรมทางวัตถุกับการ

ออกแบบเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  การพัฒนาคุณสมบัติของวัฒนธรรมทางวัตถุเพื่อ

ความเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม การทดลองออกแบบวัฒนธรรมทางวัตถุประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้

งานในชวีิตประจ าวัน 

Meaning and types of material culture, the importance of material culture and design for the 

daily use of man, developing the properties of material culture to suit the cultural context, 

experimenting in designing different types of material culture for daily use 
 

191443 กระบวนการวิจัย โครงงานและการเขียนงานทางวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

Research Process, Projects and Cultural Writings 

การพัฒนากระบวนการวิจัยทางวัฒนธรรม การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางวัฒนธรรม การ

สรุปงานทางวัฒนธรรม การพัฒนาโครงงานทางวัฒนธรรม การเขียนงานทางวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติ

กระบวนการวิจัยเพื่อเขยีนโครงงานและการเขียนงานทางวัฒนธรรม 

Development of cultural research processes, reading and analyzing cultural data, cultural 

article summary, cultural project development, Writing cultural, practice in research process for 

cultural project writing and cultural writing 
 

191444 การวิจารณ์งานทางวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

 Cultural Work Criticism 

สังคมกับการผลิตสร้างวัฒนธรรมที่ซับซ้อน รัฐ ตลาด สื่อกับการผลิตสร้างงานทางวัฒนธรรม 

ผลงานทางวัฒนธรรมกับความหมายที่ซ่อนเร้น  งานศลิปะ ละคร เพลง บทประพันธ์ ภาพยนตรก์ับการ

ใส่รหัสและถอดรหัสทางวัฒนธรรม งานทางวัฒนธรรมกับเครื่องมือทางอุดมการณ์และการครอบง า 
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งานทางวัฒนธรรมกับการตอบโต้และต่อรอง กรณีตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติการวิจารณ์งานทาง

วัฒนธรรม 

Societies and the complexity of cultural production, state, market, media and the cultural 

production, cultural expression and hidden meanings.  Arts, soap opera, songs, texts, films and the 

cultural production of coding and decoding, cultural expressions and ideological apparatus and 

domination, cultural expressions and resistance. case studies and practice of cultural criticism 
 

191445 วัฒนธรรมดิจิทัล        3(2-2-5) 

 Digital Culture 

 การจัดการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์สู่การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 

ผ่านกระบวนการสร้าง Digital Plat form เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมสมัย และสามารถถ่ายทอดหรือ

ส่งผ่านข้อมูลได้ในวงกว้าง ด้วยการสร้างช่องทางดิจิทัลเพื่อเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้าง

คิวอาร์โค้ดข้อมูล การสรา้งภาพ AR หรอื 3มิติ การออกแบบ Infographic การจัดท าคลิปวิดีโอ 

 Information management of arts, culture and history to present information in digital format 

through the process of creating a digital plat form to achieve contemporary learning, and also can 

transmit or give information in a wide by creating digital channels to access information in various 

formats such as data QR code creation, AR or 3D visualization, infographic design, video clip creation
  

191450 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาดเพื่อการประกอบการทางสังคม  3(2-2-5) 

 Product and Service Development and Marketing for Social Enterprise 

 รูปแบบ วิธีการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาดเพื่อสังคม , การวิเคราะห์         

การสังเคราะห์ ,การคิดเชิงสร้างสรรค์, ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาด ในการ

ประยุกต์ใชอ้อกแบบการประกอบการทางสังคมเชงิสรา้งสรรค์และแก้ไขปัญหาสังคม 

Social product, service and marketing development model, synthesis, analysis, creative 

thinking for product development, service, and marketing in the application of design, creative social 

entrepreneurship, and solving social problems 
 

191451 การสื่อสารทางสังคมส าหรับผู้ประกอบการทางสังคม    3(2-2-5) 

Social communication for social entrepreneurs  

ความหมาย แนวคิด หลักการ ประเภทและรูปแบบการสื่อสารทางสังคม กระบวนและทักษะ

การสื่อสารทางสังคม วิธีการการสื่อสารกับกลุ่มทางสังคม การออกแบบ การใช ้และการสรา้งเครื่องมือ

สื่อสารเพื่อสนับสนุน และเสริมพลังการท างานของผู้ประกอบการทางสังคม  

Meaning, concepts, principles, types and styles of social communication, procedure and social 

communication skills, methods of social group communication, designing, implementing and creating 

communication tools to support and empower the social entrepreneurs 
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191452 การประเมินผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Social, Economic, and Environmental Impact Assessment   

แนวคิด หลักการ และกระบวนการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึน้กับสังคม ชุมชน จากการประมาณ

การและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่ งแวดล้อม 

กรณีศกึษาทั้งจากภายในประเทศและในระดับนานาชาติ 

Concepts, principles and procedures of impact education on society, community by estimate 

and evaluate the modification of society, economy, culture, quality of life and environment, and 

national and international case studies 
 

191453 การวจิัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการประกอบการทางสังคม  3(2-2-5) 

Participatory Action Research for Social Entrepreneurship 

 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

อย่างมีส่วนร่วม การสร้างทีมวิจัยและการก าหนดประเด็นการวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการประกอบการทาง

สังคม การศึกษาตัวอย่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการประกอบการทางสังคมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีร่วมกับผู้ประกอบการทางสังคม การ

ประยุกต์ใชแ้ละถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนรว่มเพื่อการประกอบการทาง

สังคม 

Concepts and theories of participatory action research, participatory action research design, 

building the team for research and formulation the issue for participatory action research together 

with community and other agencies of both state and non-organization sectors, participatory action 

research design for social entrepreneurship, studying the case of participatory action research for 

social entrepreneurship both in the country and abroad, participatory action workshop with social 

entrepreneur, knowledge application and transfer of participatory action research for social 

entrepreneurship 
 

191454 การประกอบการสีเขียว        3(2-2-5) 

 Green Entrepreneurship  

 แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนว

ทางการแก้ปัญหา การประกอบการเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจัดการของเสีย การรีไซเคิล พลังงาน

ทางเลือก เทคโนโลยีสีเขียว นโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน   

 Concept of green entrepreneurship and sustainable development, environmental problems 

and solutions, entrepreneurship in waste recycling, the use of alternative power sources, green 

technologies, environmentally friendly policies and solutions    
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191455 การระดมทรัพยากรเพื่อการประกอบการสังคม    3(2-2-5) 

 Resource Mobilization for Social Entrepreneurship 

 ประเภททรัพยากรด้านต่างๆ องค์ประกอบการระดมทรัพยากร โอกาสการระดมทุน  รูปแบบ

การระดมทรัพยากร การค้นหาและออกแบบเครื่องมือส ารวจทุนชุมชน การจัดท าแผนและประเมิน

ความเสี่ยง และการจัดการทุนเพื่อการประกอบการทางสังคม  

Types of resources, compositions of resources, opportunity in capital mobilization, types of 

resource mobilization, searching and designing tools for community survey, planning and risk 

assessment, and management of capitals for social entrepreneurship  

191460 สื่อกับการพัฒนาสังคม  3(2-2-5) 

 Media and Social Development 

  ความหมาย ความส าคัญ สถานการณ์การสื่อสารมวลชนและการใช้สื่อในสังคม งานพัฒนา

สังคมในประเด็นสื่อ ตลอดจน การพัฒนาและวิธีการใชส้ื่อ ในงานพัฒนาสังคมและการศกึษา 

 Meaning, importance, media use and current communication in society, social development 

communication issues, development and using media for social development and education 
 

191461 ท้องถ่ินศึกษา   3(2-2-5) 

 Local Studies 

 แนวคิดและหลักการที่ว่าด้วยชุมชนและท้องถิ่น วิธีการศึกษาท้องถิ่นแบบองค์รวมทั้งในมิติด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เทคนิคและเครื่องมือในการศึกษาท้องถิ่น 

รวมถึงการออกแบบหลักสูตรและการสอนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในสถานศกึษา 

 Concepts and principles relating to community and locality, comprehensive studies of the 

locality concerning social, economic, political, cultural and environmental aspects, techniques and 

tools in local studies including curriculum design and local studies teaching at school 
 

191462 การสอนสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม   3(2-2-5) 

 Moral Teaching 

 ความหมายและความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน เกณฑ์ตัดสินคุณธรรม

จริยธรรม เทคนิคและวิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดผลประเมินผล และกรณีศึกษา

การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและตา่งประเทศ  

 Meaning and significance of morality in contemporary society, moral judgement, techniques 

and methods of moral teaching, evaluation, and best practice in moral teaching at national and 

international levels 
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191463 ประเด็นร่วมสมัยทางสังคมศกึษา   3(2-2-5) 

 Contemporary Issues in Social Studies 

 การสัมมนาและน าเสนอโครงงานทางวิชาการ ประเด็นร่วมสมัยทางสังคมศึกษา การศึกษา

ผลงานวิชาการสังคมศึกษาที่เกี่ยวข้อง การอภิปราย และการน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทาง

สังคมศกึษา 

 Seminar and appropriate propose academic project presentation and Contemporary issue in 

Social Studies to enable students to study related social studies work; discussion and applied to 

learning management in social studies 
 

191464 การพัฒนาทักษะชีวติในสังคมร่วมสมัย   3 (2-2-5) 

 Life Skills Development in Contemporary Society 

 หลักการ และเทคนิคในการพัฒนาตนเอง และผู้อื่นในการเรียนรู้ ปรับตัว เอาตัวรอดใน

สถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เช่น การรู้เท่าทันคน การรู้เท่าทันสื่อ ฯลฯ ด้วยกระบวนการการเรียนรู้

อย่างมีส่วนร่วมแบบปฏิบัติการผ่านเทคนิควิธีต่าง ๆ เช่น เกมส์ กิจกรรม และบทบาทสมมติ ในรูปแบบ

การคิดเชิงวิเคราะห ์ออกแบบเชงิวิเคราะห ์และการสังเคราะห์ 

 Principles and techniques for personal development and others in learning to adapt and 

survive in various social situations, such as being aware of people, media literacy, etc. , with a 

participatory learning process, performed through techniques such as games, activities, and role play 

in a critical thinking, design thinking and synthetic 
 

191465 การจัดท าการศึกษาอิสระส าหรับนักเรียน  3 (2-2-5) 

 Organizing an Independent Study for Students 

 โครงร่างการศึกษาอิสระ การตั้งค าถามที่น่าสนใจและร่วมสมัยแก่นักเรียน การแนะแนวและ

พัฒนาหัวข้อการศึกษาอิสระส าหรับนักเรียน การสรา้งและกระบวนการจัดการกลุ่มการจัดท าการศึกษา

อิสระของนักเรียน การสืบค้น การจัดประเภท หมวดหมู่ การเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท า

รายงานการศึกษาอิสระของนักเรียน การเขียนสรุปและการน าเสนอการศึกษาอิสระส าหรับนักเรียน 

กรณีตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติ 

Independent study outline, asking interesting and contemporary questions for students, 

guidance and development of independent study topics for students, group building and management 

process, organizing student independent study, searching, classifying, compiling and analyzing data 

for the preparation of student independent study reports, writing summaries and independent study 

presentations for students, case studies and practice 
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191470 การศึกษาอิสระ        6 (0-18-9) 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภปิราย ในหัวข้อทางดา้นการพัฒนาสังคม 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing 

in social development 
 

191471 การฝึกงาน         6 (0-18-9) 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

  Training, learning, gaining experience, improving working skills in social development in 

private or government sectors 
 

191472  สหกิจศึกษา         6 (0-18-9) 

  Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณแ์ละทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

   Working, learning, gaining experience, improving working skills in social development as an 

apprentice in private or government sectors 
 

192101  รัฐศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6) 

  Introduction to Political Science    

 ที่มาและความส าคัญของวิชารัฐศาสตร์  หลักสูตรของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางด้าน

รัฐศาสตร์ เช่น การเมือง อ านาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง 

พืน้ฐานการค้นคว้าและวิธีการหาความรูท้างดา้นรัฐศาสตร์ 

 Roots and importance of political science, substantive subfield of political science, basic 

thought and notions of political science such as politics, power, state, government, regime, political 

philosophy and ideology, basic research method and way to gain knowledge in political science 
 

193101  รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6)    

           Introduction to Public Administration  

           ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทางการศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ 

สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร ระบบ

การเมอืง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมทางการบริหาร 



72 

 

 Meaning, scope, status, concepts and evolution of public administration, surrounding 

conditions of state management, managing process, relationship between managing process, political 

system and social system by focusing on morality and ethics 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

  2.5 เลข 5 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5 (ถ้ามี) 

  2.6 เลข 6   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี) 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา (สาขาวิชาก าหนดเอง) 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา (สาขาวิชาก าหนดเอง) 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

1* นายไชยันต์ รัชชกูล 37303006xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

MA. 

วท.บ. 

Sociology 

Peace Studies 

ประมง 

Manchester University, UK 

Bradford University

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2527 

2517 

2513 

2 นายประยงค์ จันทร์แดง 53313000xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

อ.ม. 

ศศ.บ. 

ป.ธ.9 

Philosophy 

ศาสนาเปรียบเทียบ 

สารนิเทศศาสตร์ 

 

University of Pune, India 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2548 

2541 

2543 

2538 

3 นายมนตรา พงษ์นิล 31014009xxxxx รองศาสตราจารย์ ปร.ด 

มน.ม. 

สม.บ. 

ประวัตศิาสตร์ 

มานุษยวิทยา 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2563 

2541 

2537 

4 นางสาววรรณภา ทองแดง 15508000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 

พัฒนาสังคม (เกียรตนิยิม

อันดับ 1) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร  

2551 

2549 

5* นางสาวชยาณัญ มณีวรรณ 35013006xxxx อาจารย์ Ph.D. 

ผ.ม. 

รป.บ. 

Planning 

การวางแผนภาคและเมอืง 

รัฐประศาสนศาสตร์  

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

The University of Auckland 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2561 

2548 

2546 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

6* นายณวิญ เสริฐผล 24106000xxxxx อาจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

พัฒนศาสตร์ 

พัฒนาสังคม 

ภาษาอังกฤษ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 

2560 

2549 

2546 

7 นางรัตยิา ฟิชเชอร์ 35607000xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

 

ศศ.ม. 

ศ.บ. 

Social Policy and 

Administration 

พัฒนาสังคม 

เศรษฐศาสตร์ 

University of Nottingham 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2561 

 

2546 

2536 

8* นางธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร 33299002xxxxx อาจารย์ ศศ.ม. 

สม.บ. 

พัฒนาสังคม 

สังคมวทิยาและ

มานุษยวิทยา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

2547 

 2543 

9* นางสาวสาริณยี ์ภาสยะวรรณ 35705009xxxxx 

 

อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การพัฒนาสังคม 

สังคมวทิยา-มานุษยวิทยา 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2554 

 2544 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ป ี

1 ว่าที่รอ้ยตรีณฐไนย เกษแก้ว - วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

นศ.บ. ภาพยนตร์ 

วท.บ. ฟิสิกส์ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ภาพยนตร์ 

ฟิสิกส์ 

 

2 นางสาวสุมินตรา  สุวรรณกาศ - การศกึษาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศกึษา) 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ (วิชาชีพครู) 

รัฐศาสตรมหาบัณฑติ(รม.) 

ศลิปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.) 

พัฒนศกึษา 

 

รัฐศาสตร์ 

พัฒนาสังคม 

2563 

2553 

2552 

2550 

1 นายอัษฏาวุธ มงคลแก้ว - M.Phi. Humanity  

  

M.A. Social Sciences 

วท.บ. 

Cultural Resource Management  

Development studies 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

2563 

 

2560 

2548 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)   

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1.1 ประเมินผลการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ภาคสนาม โดยอาจารย์ประจ า หลักสูตรวิชา

พัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  4.1.2 ประเมินรูปเล่มรายงานและการสัมมนาผลการฝกึงาน หรอืสหกิจศกึษา โดยอาจารย์

ประจ า หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  4.1.3 ผลการประเมินการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา คือ ระดับ S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)  

  4.1.4 การประเมินผลการฝึกงาน หรอืสหกิจศกึษา ตามข้อที่ 4.1.1 4.1.2 และ 4.1.3 

พิจารณาตามเกณฑม์าตรฐาน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

    (1) คุณธรรม จริยธรรม 

     (1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่าง

ราบรื่น อีกทั้งนิสิตยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตนเอง         

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคม โดยนิสิตตอ้งมคีุณธรรม จรยิธรรม อย่างนอ้ย 5 ข้อ ดังนี้ 

       (1.1.1) ตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยัน 

อดทน และอุทิศตนเพื่อสังคมดว้ยความจรงิใจ หรอื 

       (1.1.2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม หรอื 

       (1.1.3) เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเคารพและ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น หรอื 

       (1.1.4) รู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมือง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

ของสถาบัน/องค์กร และสังคม หรอื 

       (1.1.5) มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของคนที่จะสามารถพัฒนา

ตนเองในทางที่ดีได้ 

     (1.2) การวัดและการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       (1.2.1) ผลประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การที่นิสิตเข้ารับการฝึกงานใน

เรื่องความซื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ ขยัน อดทน และอุทิศตนเพื่อสังคมดว้ยความจรงิใจ หรอื 

       (1.2.2) ผลประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การที่นิสิตเข้ารับการฝึกงานใน

เรื่องความมวีินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม หรอื   

       (1.2.3) ผลประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การที่นิสิตเข้ารับการฝึกงานใน

เรื่องความเคารพในคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

หรอื 
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       (1.2.4) ผลประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การที่นิสิตเข้ารับการฝึกงานใน

เรื่องการเป็นพลเมือง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบัน/องค์กร และสังคม หรอื 

       (1.2.5) ผลประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การที่นิสิตเข้ารับการฝึกงานใน

เรื่องความเช่ือม่ันและศรัทธาในศักยภาพของคนที่จะสามารถพัฒนาตนเองในทางที่ดีได้ 

   (2) ความรู้ 

     (2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

        (2.1.1) มีความรูค้วามเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ และสามารถคิดวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมอืงการปกครอง รวมถึง

สภาพปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ หรอื 

       (2.1.2) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านการ

วางแผนและนโยบาย ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการจัดการสังคมและการบริหารงาน

ท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละด้านได้ หรอื 

       (2.1.3) มีความสามารถในการท างานพัฒนา โดยปฏิบัติงานในพื้นที่และมี

ทักษะในการใชก้ระบวน เทคนิค และวธิีการท างานในรูปแบบต่าง ๆ ของนักพัฒนาสังคมได้ หรอื 

       (2.1.4) มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน/ท้องถิ่น และสังคมโดยรวมได้ รวมถึงมีความเข้าใจในพหุลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น และ

สังคม เงื่อนไขและสภาวะแวดล้อม โครงสร้างความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริบททั้ง

สังคมไทยและสากล 

     (2.2) การวัดและการประเมินผลด้านความรู้ 

       (2.2.1) รายงานการฝึกงาน หรอืสหกิจศกึษา หรอื 

       (2.2.2) การน าเสนอรายงานการฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา หรอื 

       (2.2.3) การสอบปากเปล่าโดยอาจารย์ประจ า หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรอื 

       (2.2.4) ผลการประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การ ที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน

หรอื สหกิจศึกษา 

    (3) ทักษะทางปัญญา 

     (3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

        (3.1.1) มทีักษะทางปัญญาควบคู่ไปพร้อมกับคุณธรรม จรยิธรรม โดยคิด

อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล และคิดอย่างมวีิจารณญาณ หรอื 

       (3.1.2) มีความสามารถคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์งานพัฒนาในประเด็น ต่างๆ 

ได้ หรอื 
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       (3.1.3) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ประเมินสภาพบริบทของ

ชุมชน/ท้องถิ่น สังคม ท าให้เกิดความคิดอย่างบูรณาการ หรอื 

       (3.1.4) มีความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการในงาน

พัฒนาสังคมได้ 

     (3.2) การวัดและการประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา 

       (3.2.1) รายงานการฝึกงานหรอืสหกิจศกึษา หรอื 

       (3.2.2) การน าเสนอรายงานการฝึกงานหรอืสหกิจศกึษา หรอื 

       (3.2.3) การสอบปากเปล่าโดยอาจารย์ประจ า หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรอื 

       (3.2.4) ผลการประเมินจากหน่วยงานหรือองค์การ ที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน 

หรอื สหกิจศึกษา 

 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (4.1) ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

        (4.1.1) มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคล/กลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถ

ใช้ภาษาไทยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ หรอื 

       (4.1.2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล กลุ่ม 

และเครือขา่ย/ภาคีตา่ง ๆ หรอื 

        (4.1.3) มีทักษะในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในบทบาทของผู้น าที่ดี

หรอืในบทบาทของผู้รว่มงานในทีม และ/หรือ 

        (4.1.4) มคีวามรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม หรอื 

       (4.1.5) มีทักษะในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง 

ๆ หรอืสามารถจัดเวทีเสวนา ประชาคมรว่มกับคนในชุมชน/หมูบ่้าน/ต าบลได้  

     (4.2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

       (4.2.1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอ

รายงานการฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา หรอื 

       (4.2.2) ประเมนิจากการประมวลกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนหรอืการ

ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของการฝกึงานหรอืสหกิจศกึษา (ถ้ามี) 

    (5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี) 
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        (5.1.1) มทีักษะในการค านวณ วิเคราะหข์้อมูล และจัดระบบข้อมูลในเชงิสถิติ

เพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาได้ หรอื 

       (5.1.2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสื่อสารและน าเสนอได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรอื 

        (5.1.3) สามารถใช้โปรแกรม/เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในงานพัฒนาได้  

     (5.2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข            

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี) 

       (5.2.1) ประเมินจากความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศในงานพัฒนา หรอื 

       (5.2.2) ประเมินจากการออกแบบสอบถาม/ส ารวจ การสรุปข้อมูลทางสถิติ 

และการอธิบายให้เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมอืต่าง ๆ ได้  

 4.2 ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   3 วันตอ่สัปดาหเ์ป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรอืจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

การท าโครงงานหรืองานวิจัยส าหรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มีขั้นตอน

ดังนี้  

1. นิสิตต้องน าเสนอหัวข้อต่อคณะกรรมการในหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังจากเปิดภาค

การศึกษาที่ 1 โดยหัวข้อประกอบด้วย 1) ชื่อเรื่อง 2) หลักการและเหตุผล 3) วัตถุประสงค์ และหลังจาก

นิสิตได้น าเสนอหัวข้อแล้วเสร็จ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบอนุมัติผ่าน นิสิตต้องด าเนินการขออนุมัติ

แตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาภายใน 1 อาทิตย์ โดยนิสิตสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดว้ยตนเอง  

2. นิสติต้องท าเรื่องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างซึ่งประกอบด้วย 3 บท คือ 1) บทน า 

2) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) ระเบียบวิธีวิจัย ในภาคการศกึษาที่ 2 ภายใน 7 วันหลังจากเปิด

ภาคการศกึษา 

3. นิสิตต้องสอบโครงร่าง 3 บท ภายใน 15 วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษาที่ 2 และต้องแก้ไข

โครงร่างให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันหลังจากสอบแล้วเสร็จตามค าแนะน าของคณะกรรมการอย่าง

เคร่งครัด และหากคณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการสอบใหม่อีกครั้ง นิสิตต้องท าเรื่องสอบภายใน 15 

วัน  

4. นิสิตต้องสอบจบโครงงานหรืองานวิจัย 5 บท ซึ่งประกอบด้วย 1) บทน า 2) การทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) ระเบียบวิธีวิจัย 4) ผลการวิจัย 5) สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ ภายใน 2 



80 
 

 

อาทิตย์ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2 (พิจารณาตามความเหมาะสมก่อนที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะส่งเกรด)         

โดยใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับการสอบโครงรา่ง  

5. นิสิตต้องปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัดและเข้าเล่มสมบูรณ์ก่อนส่ง

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะออกเกรดภายใน 1 วัน (หรอืตามตกลงร่วมกันระหว่างนิสิต

กับอาจารย์ที่ปรึกษา) ถ้าหากอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า งานของนิสิตไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้

แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใหเ้กรด I กับนิสติได้  
 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

 การศึกษาอิสระ คือ การค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการก าหนดกรอบความคิดในการศึกษา 

การจัดท าเครื่องมอื การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห ์และเขียนรายงานการศึกษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

5.2.1 นสิิตมคีวามรู ้ความสามารถ ในการสร้างโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัย 

5.2.2 ผลการศึกษาที่ได้จะต้องเป็นการน าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไป

ประยุกต์ใช ้ 

5.2.3 นิสติสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศกึษาอิสระไปประยุกต์ใชก้ับการปฏิบัติงานจริงได้ 

เชน่ การบริหาร การจัดการ หรอื การก าหนดแผนและนโยบายในงานพัฒนาสังคม เป็นต้น 

 5.2.4 การประเมนิผลการศกึษาอิสระ ตามข้อที่ 5.2.1 5.2.2 และ 5.2.3 พิจารณาตามเกณฑ์

มาตรฐาน 5 ด้าน ดังตอ่ไปนี ้

 (1) คุณธรรม จริยธรรม 

 (1.1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  นิสติต้องมีคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น 

อีกทั้งนิสิตยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานพัฒนา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อน าไปสู่

การพัฒนาสังคม โดยนิสิตตอ้งมคีุณธรรม จรยิธรรม อย่างนอ้ย 5 ขอ้ ดังนี้ 

(1.1.1) ตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยัน 

อดทน และอุทิศตนเพื่อสังคมดว้ยความจรงิใจ หรอื 

(1.1.2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม หรอื 

(1.1.3) เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเคารพและ

รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น หรอื 

(1.1.4) รู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมือง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

ของสถาบัน/องค์กร และสังคม หรอื 

(1.1.5) มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในศักยภาพของคนที่จะสามารถพัฒนา

ตนเองในทางที่ดีได้ 

 (1.2) การวัดและการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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 (1.2.1) ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ 

ขยัน อดทน และอุทิศตนเพื่อสังคมดว้ยความจรงิใจ หรอื 

 (1.2.2) ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องความมีวินัย ตรงต่อเวลา         

มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม หรอื   

 (1.2.3) ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องความเคารพในคุณค่า

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ รวมถึงการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น หรอื 

 (1.2.4) ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องการเป็นพลเมือง เคารพ

กฎระเบียบ ขอ้บังคับต่าง ๆ ของสถาบัน/องค์กร และสังคม หรอื 

 (1.2.5) ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องความเชื่อมั่นและศรัทธาใน

ศักยภาพของคนที่จะสามารถพัฒนาตนเองในทางที่ดีได้ 

(2) ความรู้ 

 (2.2) ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

  (2.1.1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ และสามารถคิดวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

รวมถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ หรอื 

 (2.1.2) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านการ

วางแผนและนโยบาย ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการจัดการสังคมและการบริหารงาน

ท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละด้านได้ หรอื 

  (2.1.3) มีความสามารถในการท างานพัฒนา โดยปฏิบัติงานในพื้นที่และมี

ทักษะในการใชก้ระบวน เทคนิค และวธิีการท างานในรูปแบบต่าง ๆ ของนักพัฒนาสังคมได้ หรอื 

  (2.1.4) มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน/ท้องถิ่น และสังคมโดยรวมได้ รวมถึงมีความเข้าใจในพหุลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น และ

สังคม เงื่อนไขและสภาวะแวดล้อม โครงสร้างความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริบททั้ง

สังคมไทยและสากล 

 (2.2) การวัดและการประเมินผลด้านความรู้ 

 (2.2.1) รายงานการศกึษาอิสระ หรอื 

 (2.2.2) การน าเสนอรายงานการศึกษาอิสระ หรอื 

 (2.2.3) การสอบปากเปล่าโดยอาจารย์ประจ า หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 (3) ทักษะทางปัญญา 

 (3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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  (3.1.1) มีทักษะทางปัญญาควบคู่ไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม โดยคิด

อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล และคิดอย่างมวีิจารณญาณ หรอื 

 (3.1.2) มคีวามสามารถคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์งานพัฒนาในประเด็น 

ต่าง ๆ ได้ หรอื 

 (3.1.3) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ประเมินสภาพบริบทของ

ชุมชน/ท้องถิ่น สังคม ท าให้เกิดความคิดอย่างบูรณาการ หรอื 

 (3.1.4) มีความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการในงาน

พัฒนาสังคมได้ 

 (3.2) การวัดและการประเมินผลด้านทักษะทางปัญญา 

 (3.2.1) รายงานการศกึษาอิสระ หรอื 

 (3.2.2) การน าเสนอรายงานการศกึษาอิสระ หรอื 

 (3.2.3) การสอบปากเปล่าโดยอาจารย์ประจ า หลักสูตรวิชาพัฒนาสังคม 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (4.1) ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  (4.1.1) มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคล/กลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถใช้

ภาษาไทยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ หรอื 

 (4.1.2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล กลุ่ม 

และเครือขา่ย/ภาคีตา่ง ๆ หรอื 

 (4.1.3) มีทักษะในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในบทบาทของผู้น าที่ดี

หรอืในบทบาทของผู้รว่มงานในทีม หรอื 

  (4.1.4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม หรอื 

 (4.1.5) มีทักษะในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่าง 

ๆ หรอืสามารถจัดเวทีเสวนา ประชาคมร่วมกับคนในชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบลได้  

 (4.2) การวัดและประเมินผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ  

 (4.2.1) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอ

รายงานการศกึษาอิสระ หรอื 

 (4.2.2) ประเมินจากการประมวลกิจกรรมการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนหรือการ

ท ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาอิสระ  

 (5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 (5.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้ามี) 

  (5.1.1) มีทักษะในการค านวณ วิเคราะหข์้อมูล และจัดระบบข้อมูลในเชิงสถิติ

เพือ่น าไปสู่การวางแผนพัฒนาได้ หรอื 

 (5.1.2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสื่อสารและน าเสนอได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หรอื  

 (5.1.3) สามารถใช้โปรแกรม/เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในงานพัฒนาได้  

 (5.2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (5.2.1) ประเมินจากความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศในงานพัฒนา หรอื 

 (5.2.2) ประเมินจากการออกแบบสอบถาม/ส ารวจ การสรุปข้อมูลทางสถิติ และการอธิบายให้

เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมอืต่าง ๆ ได้ 

5.3  ช่วงเวลา 

 ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

 6 หนว่ยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 

 การเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิตเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ 

มีดังนี ้

5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นในการศึกษาอิสระ             

ตามความสนใจของนิสติ  

  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาใหค้วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการศกึษาอิสระ และ

ให้ข้อแนะน าที่เกี่ยวข้องเมื่อนสิิตเข้ามาปรึกษาตลอดระยะเวลาการศกึษาอิสระนั้น 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

 กระบวนการประเมินผลในการศึกษาอิสระ จะด าเนินการตามข้อ 5.2 ว่าด้วย มาตรฐาน         

ผลการเรียนรู้ และมีล าดับการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.6.1 การประเมินผล ร่าง/เค้าโครงการศกึษาอิสระ ตามหลักเกณฑข์องอาจารย์ที่ปรึกษา  

  5.6.2 การประเมินผลความก้าวหน้าในการศึกษาอิสระ โดยมีการก าหนดวันพบปะระหว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษากับนิสติ เพื่อใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาได้สอบถามความคืบหน้าและใหข้้อแนะน าต่าง ๆ แก่นิสติ  
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  5.6.3 การประเมนิผลการศกึษาอิสระ โดยใหน้ิสติน าเสนอผลการศกึษาอิสระ และสอบปาก

เปล่า ตามเกณฑ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด เพื่อประเมินผลการศึกษาอิสระ และให้ข้อแนะน าเป็นครั้ง

สุดท้าย ก่อนที่นสิิตจะจัดท ารายงานการศกึษาอิสระฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

  5.6.4 นิสติจะได้ระดับ S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) ในการศกึษาอิสระ หลังจากที่อาจารย์

ที่ปรึกษาประเมินผลการน าเสนอ การสอบปากเปล่า และนิสิตน ารายงานผลการศึกษาอิสระที่เย็บเล่ม

เรียบร้อยแลว้ มามอบใหแ้ก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ดา้นบุคลิกภาพ 

   การแต่งกายที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักมารยาทสังคม และ

กาลเทศะ มีความสามารถในการพูด 

อธิบายหรือสื่อสารได้ในทุกสถานการณ์ 

โดยใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม 

1.1 มีการบรรจุสอนในรายวิชาและสอดแทรกเรื่องการ

แตง่กาย การเข้าสังคม วิธีการเจรจาสื่อสาร การมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

1.2 มีการฝึกนิสิตให้แสดงออกในช้ันเรียน เช่น การ

อภิปรายแสดงความคิดเห็นและการน าเสนองานที่

ได้มอบหมาย 

1.3 การฝึกพูดในที่ชุมชน เชน่ การออกพื้นที่ในหมูบ่้าน/

ต าบล หรอืการรว่มประชุม สัมมนาต่าง ๆ  

1.4 มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นิสิตจะออกไปฝึกงาน

และส าเร็จการศกึษา 

2. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และจรรยา 

บรรณวิชาชีพ  

   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์บน

ฐานของธรรมะ อันจะน าไปสู่การตัดสินใจที่

ถูกต้อง รวมถึงเปิดใจ เข้าใจถึง และเคารพ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม 

ตลอดจนมีจิตอาสาค านึงและเสียสละเพื่อ

สังคม บนความซื่อสัตย์และมีวนิัย 

2.1 มีการสอดแทรกการสอนในทุกรายวิชา โดยเฉพาะ

ในประเด็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก

การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม 

2.2 มีการจัดกิจกรรมเสวนาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเปิด

โอกาสให้นิสิตได้แสดงออกถึงความคิด มุมมอง

ของตนเอง และเพื่อเป็นการฝึกในการรับฟัง

ความคิด มุมมองของบุคคลอื่น รวมถึงพร้อมที่จะ

ยอมรับความแตกต่างอย่างเข้าใจ 

2.3 มียุทธศาสตร์สร้างนิสติให้มจีติอาสา สร้างสรรค์ 

ปัญญา เคียงคู่สังคม ตามแผนกลยุทธ์ หลักสูตร

วิชาพัฒนาสังคม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

3. ด้านภาวะผู้น า 

มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีบน

พื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล มีความ

กล้าแสดงออก และการเป็นคนมีระเบียบ

วินัย มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

ๆ ด้วยตนเองอยู่เสมอ การเป็นคนชา่งสังเกต 

มีความรอบคอบ ขยัน อดทน อุทิศตน เพื่อ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นอิสระทาง

ความคิด การพูด และการกระท า โดยไม่ถูก

อิทธิพลของบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมมาก ากับ

ความคิดของตนเอง 

3.1 ก าหนดใหน้ิสติที่เรียนในแตล่ะรายวิชาต้องท างาน

เป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผดิชอบอย่าง

ชัดเจน ทั้งหัวหน้าและสมาชิกภายในกลุ่ม โดยทุก

คนต้องมีสว่นร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อ

เป็นการฝึกฝนใหน้ิสติได้สร้างภาวะผูน้ าและการ

เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี รวมถึงความรับผดิชอบที่มี

ต่อกลุ่ม  

3.2 มีการก าหนดกิจกรรมภายใน หลักสูตร เพื่อฝึกให้

นิสติมคีวามรับผดิชอบต่องานส่วนรวม 

3.3 มีกฎกติกาที่จะสร้างวินัยให้แก่ตนเอง เชน่ การเข้า

เรียนตรงเวลาและเข้าเรียนสม่ าเสมอ และการ

แสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน 

3.4 มอบหมายงาน/ท างานภาคสนาม 

3.5 ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการคิดและท าโครงการที่เป็น

ประโยชน์แก่ชุมชน/ท้องถิ่น 
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2.การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผูเ้รียนสามารถ

ใช้ภาษาในการสื่อสาร

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้ เรียนได้มี

กิจกรรมการสื่อสารและการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

ผา่นการแสดงบทบาทสมมุตเิกี่ยวกับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และกิจกรรมการน าเสนอ

งาน/โครงงาน                ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการ

สื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรู้ทางหลัก

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในห้องเรียนและ

จาก การน าเสนอผ่านงานที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 2 ผูเ้รียนสามารถ

ใช้เทค โนโลยียุคดิจทิัล

อย่างรูเ้ท่าทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้

เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันและการท างาน โดย

การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและการท างานใน

อนาคต 

2.ให้ผู้ เรียนน าเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรู้เท่าทัน 

 

1. ประเมินความรู้ เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจ า

วันและการท างาน 

2. ประเมนิจากความถูกตอ้ง ใน

ก า ร ใ ช้ ส า ร สน เ ท ศ แ ล ะ

เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อ

การศึกษาและสบืค้นข้อมูล 

3 .  ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ด้ า น

ส า ร ส น เ ท ศ  สื่ อ  แ ล ะ

เ ท ค โ น โ ล ยี  ( Information, 

Media and Technology Skills) 

ประกอบด้วย การรู้ เท่าทัน

ส า ร ส น เ ท ศ  ( Information 

Literacy) และ การรู้ เท่าทัน

สื่อ (Media Literacy 

PLO 3 ผู้ เรียนสามารถ

จัดการชีวิตตนเองอย่าง

มีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ

ตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็น

การบรรยายแนวคิดที่ส าคัญ การท ากิจกรรมในชั้น

เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย (Activity Based 

Education) 

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมคีวามรอบรู้ทางด้านสุขภาพ 

(Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

1. ประเมินพฤติกรรมการมี

ส่ วนร่ วมในชั้ นเรี ยน การ

สะท้ อนการ เรี ยนรู้  การ

อภิ ป ร า ย แ บบกลุ่ ม แ ล ะ

รายบุคคล  

2. ประเมนิความรอบรู้ทางด้าน

สุขภาพ (Health Literacy) ความ
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Literacy)  ความรอบรู้ ท า งด้ านสิ่ ง แ วดล้ อม  

(Environmental Literacy) และ ความรอบรู้ทางด้าน

การเงิน (Financial Literacy) ในรูปแบบของการ

บรรยายแนวคิดที่ส าคัญ ให้ความรู้ ส่งเสริมให้เกิด

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน

ของผู้เรียน รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการ

จัดการปัญหาของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่เกิดจากความคิด

ของผูเ้รียนในการแก้ปัญหาของตนเอง 

รอบรู้ทางด้านสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่ งแวดล้อม  (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้ทาง 

ดา้นการเงิน (Financial Literacy) 

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถ

ท างานร่วมกับผูอ้ื่น และ

แสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็น

พลเมอืงที่มคีุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้

มาใช้ในการท ากิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สั งคมและชุ มชนเป็ นฐาน (Community Based 

Learning) เพื่อท าให้เกิดการท างานร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้การท างาน

เป็นทีม ใช้ทักษะในการด าเนนิชีวิตในสังคมพหุ

วัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญ

ของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดยเป็นการ

เรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 

Education) จากชุมชน เพื่อใหเ้กิดกระบวนการคิดที่

สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(Creative Thinking) 

1. ประเมนิทักษะทางสังคมและ

การเรียนรู้ ข้ ามวัฒนธรรม 

(Social and Cross-Cultural Skills) 

โดยผ่านการท างานเป็นทีม ใน

ฐานะเป็นพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบตอ่สังคม  

2. ประเมิ นทั กษะในการ

วิเคราะห์และการแก้ ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ประ เด็ นปั ญหาทางด้ าน 

สุขภาพ สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมนิจากการสะท้อนคิด              

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด   

PLO 5 ผู้เรียนสามารถ

แสดง ออกซึ่งทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้

ผู้ เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและ

ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (Growth mindset) 

ผ่านการเรียนการสอนจากสถานการณ์ใน

ชีวิตประจ าวัน หรือกรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต 

2. สง่เสริมให้ผู้เรียน สบืค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์

และสรปุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม 

1 .  ป ร ะ เ มิ น ค ว ามรู้ แ ล ะ

พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของผู้เรียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของตนเองและในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 
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เพื่ อใช้ ในการคิดวางแผนแก้ ไขปัญหาอย่ าง

สร้างสรรค์ 

3. สง่เสริมให้ผู้เรียนมแีนวคิดความเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs mindset) โดยใช้

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ใน

การเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในรูปแบบ

ของ Prototype ที่เกิดจากปัญหาการด ารงชีวติ

ประจ าวัน 

4. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมนิจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการน าเสนอ

แนวคิด 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถ

ออกแบบนวัตกรรมทาง

วิชาชีพด้วยกระบวนการ

คิดเชงิออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนบูรณาการ

ความรูข้องหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปและ

วิชาชีพสร้างสรรค์แนวคิด ผ่านกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้ผู้เรยีน

เสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบของโครงงานที่

เกี่ยวกับวิชาชีพของตน (Project Based 

Education) ในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้

ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง 

สังคม และวิชาชีพ (Social Innovation) ผ่าน

กระบวนการท างานเป็นทีม 

1 .  ประ เมิ นทั กษะที่ ใ ช้ ใน

กระบวนการของการคิดเชิง

ออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้ าใจปัญหา การก าหนด

ปัญหาให้ชัดเจน  การระดม

ความคิดการสร้างต้นแบบที่

เลอืก และการทดสอบ 

2. ประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้

ผ่านทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม (4Cs) ประกอบดว้ย  

การคิดวิเคราะห์ (Critical 

Thinking)  การสื่อสาร 

(Communication) การร่วมมอื 

(Collaboration) และ ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) 

PLO 7 ผู้ เรียนสามารถ

น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สั งคมศาสตร์ ไปใ ช้ใน

การคิด วิเคราะห์ และ/

หรือวิพากษ์ และ/หรือ

สร้างสรรคค์วามรูใ้หม่ ๆ 

ได้ ในด้ านการพัฒนา

สังคม 

บรรยาย ตั้ งค าถาม วิ เคราะห์  อภิปราย 

เปรียบเทียบ น าเสนอกรณีศึกษา วิพากษ์  

วิจารณ์ และน าเสนอทางเลือกหรือสังเคราะห์

เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ๆ ข้อค้นพบใหม่ ๆ หรือ

กรณีศกึษาใหม่ ๆ 

สอบวัดความรูค้วามเข้าใจ 

จัดท ารายงาน/บทความ/

ผลงานวิชาการในรูปแบบ

กลุ่ม/เดี่ยว การมีส่วนร่วม

และการแลกเปลี่ยนรูปแบบ

ต่าง ๆ  การน าเสนอ  
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PLO8 ผู้ เรียนสามารถ

จัดการข้อมูลในประเด็น

ต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่น

และสังคมได้อย่างเป็น

ระบบ โดยใช้ความรู้และ

ทักษะในการศึกษาการ

พั ฒ น า สั ง ค ม ม า

ประยุกต์ใช ้

 

ทักษะการเก็บรวบรวม จัดท าและจัดการข้อมูล 

การลงพื้ นที่ ภ าคสนาม  กรณีศึ กษาจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

สอบวัดความรูค้วามเข้าใจ 

จัดท ารายงาน/บทความ/

ผลงานวิชาการในรูปแบบ

กลุ่ม/เดี่ยว การมีส่วนร่วม

และการแลกเปลี่ยนรูปแบบ

ต่าง ๆ  การน าเสนอ  การ

ถอดบทเรียน/บันทึกการ

จัดการขอ้มูลภาคสนาม  

PLO9 ผู้ เรี ยนสามารถ

บริหารจัดการองค์ความรู้

ด้านการพัฒนาสังคมและ

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ทั ก ษ ะ 

เ ค รื่ อ ง มื อ  เ ท ค นิ ค 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ในการประยุกต์ใช้และ

ปฏิบัติการพัฒนาสังคม

ได้ 

 

การพัฒนางานวิจัย โครงการ โครงงานและ

นวัตกรรมด้วยการบริหารจัดการบูรณาการกับ

กลุ่ม เป้าหมาย 

สอบวัดความรูค้วามเข้าใจ 

จัดท ารายงาน/บทความ/

ผลงานวิชาการในรูปแบบ

กลุ่ม/เดี่ยว การมสี่วนรว่ม

และการแลกเปลี่ยนรูปแบบ

ต่าง ๆ  การน าเสนอ  การ

ถอดบทเรียน/บันทึกการ

จัดการขอ้มูลภาคสนาม 

ประยุกต์ใชท้ักษะ เครื่องมือ 

เทคนิค เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

PLO10 ผู้ เ รี ย น

สามารถพัฒนาภาวะ

และทักษะการเป็นผู้น า

การเปลี่ยนแปลงในการ

จัดการพัฒนาสังคมด้าน

ต่าง ๆ ได้แก่  1 )  กล้า

แสดงออกซึ่งจุดยืนของ

ตนเอง 2) มคีวามเช่ือมั่น

กระตุน้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู ้การสร้างพื้นที่

การฝึกแสดงออกทางความคิดและการพัฒนา

สังคม โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีสว่นร่วม 

ทักษะการน าเสนอ การ

แสดงออก การถ่ายทอด

ความรู ้และการมสี่วนร่วม 
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และ เคารพต่ อ เพื่ อ น

มนุษย์ 3) ใช้คุณค่าของ

ทุนทางสังคมด้านต่าง ๆ 

เ ป็ น แร งผลั กดั นการ

พัฒนา 4) มีคุณลักษณะ

เป็นผู้ที่ใฝ่หาการเรียนรู้

ต ล อ ด ชี วิ ต  5 )  มี

ความสามารถที่จะเผชิญ

และจัดการกับความ

ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น กั บ

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

และ 6) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์

ในการพัฒนา  
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย  
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีความกตญัญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ           

(2)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย           
(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น             

(4)   มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสงัคม           

2.ความรู้ 
(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคญัในเนื้อหาที่ศึกษา           

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เลง็เหน็การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ 

          

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง           
3.ทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม      คดิสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ 
          

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ    และการใชเ้คร่ืองมือ

เหมาะสมกบัการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
          

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
          

(4) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
          

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี           
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างเหมาะสมตาม 

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 
          

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน 

เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง           
(5)  มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวฒันธรรม           
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกีย่วข้องกับ

การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 
          

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิตมิาประยุกต์ใช้

ในการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 
          

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ           

6. สุนทรียภาพ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวัฒนธรรม           

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ 
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ           

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 
PLO 

10 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1.1 กลุ่มภาษา 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน                    

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ                    

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน                    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                    

001205 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและ

วชิาชีพ 
 

                  

1.2 กลุ่มเทคโนโลยีและการสือ่สารยุคดิจิทลั 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทัิล           

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล           

1.3 กลุ่มทักษะชวีิต 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีติ           
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003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต           

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม           

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน           

003305 
กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 
          

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชพี           

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

100001 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย           

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้           

191100 ประวัตศิาสตร์ สังคมวทิยาและมานุษยวิทยา           

191101 จิตวทิยาสังคม           

191300 ระเบียบวธีิวิจัย           

192101 รัฐศาสตร์เบือ้งต้น           

193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น           

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

191102 ปรัชญาสังคม           
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191200 การประกอบการทางสังคม           

191201 
ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา   
              

191202 การอ่านงานทางพัฒนาสังคม           

191203 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม           

191204 ปัญหาสังคมกับประเด็นการพัฒนาสังคม           

191205 ระบบบริหารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม           

191206 เทคโนโลยกีับการพัฒนาสังคม           

191207 นวัตกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม           

191301 การวางแผน และการประเมินโครงการ           

191302 การวางแผนชุมชนเมอืงและสภาพแวดลอ้ม           

191303 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม           

191304 ประชากรกับการพัฒนา           

191305 การด าเนนิงานพัฒนาสังคม           

191400 สัมมนา           

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

(1) กลุ่มวิชาเอกเลือก/การวางแผนและนโยบายการพัฒนาสังคม 
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191310 
การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 
          

191311 การเมอืงกับนโยบายสาธารณะ           

191312 การวางแผนและการจัดการเชงิกลยุทธ์            

191313 
การวจิัยเชงิประเมินกับการประยุกตใ์ชใ้นการ

พัฒนาสังคม 
          

191314 ระบบราชการกับการก าหนดนโยบาย           

191315 ข้ามพรมแดนศกึษากับนโยบายสาธารณะ            

191410 นโยบายสังคมและสวัสดกิารสังคม           

191411 นโยบายเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ           

191412 
การวเิคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ของนโยบายสาธารณะ 
          

191413 ระบบข้อมูลในกระบวนการนโยบายสาธารณะ           

191414 การเมอืงภาคประชาชนกับการก าหนดนโยบาย           

191415 การศึกษานโยบายเปรียบเทียบ           

(2) กลุ่มวิชาเอกเลือก/วิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคม 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

191320 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามนุษย ์           

191321 การด าเนนิชีวิตอย่างย่ังยนื           

191322 การพัฒนาสมรรถนะมนุษยก์ับการพัฒนาสังคม            
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191323 การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเปราะบาง           

191324 การพัฒนาทักษะมนุษยใ์นยุคปัน่ป่วน           

191325 การศึกษาองค์การ           

191420 
การพัฒนามนุษยก์ับการพัฒนารัฐสวัสดิการใน

โลกสมัยใหม ่
          

191421 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           

191422 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม ่           

191423 ทุนทรัพยากรมนุษยก์ับการพัฒนาอย่างย่ังยนื           

191424 การพัฒนาสุนทรียภาพแหง่ชีวิต           

191425 การวจิัยกับการพัฒนาองคก์าร           

(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก/วิชาการจดัการสังคมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

191330 ความเชื่อในวถิีการพัฒนาท้องถิน่           

191331 ชุมชนศกึษากับการพัฒนาทอ้งถิ่น           

191332 สังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น           

191333 การสร้างพื้นท่ีสุขภาวะและสิ่งแวดลอ้มชุมชน           

191334 ระบบการบริหารงานท้องถิ่น           

191335 การวจิัยเชงิคุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคม           

191430 การวเิคราะห์องค์การกับการพัฒนาทอ้งถิ่น           
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191431 
การเมอืงและประชาธิปไตยชุมชนกับพลวัตการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 
          

191432 การเมอืงท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมอืง            

191433 เวทีชุมชนกับการประชาพจิารณ์           

191434 การบริหารการคลังท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม           

191435 
การจัดการขอ้มูลมหภาคชมุชนกับการพัฒนา

ท้องถิ่น 
          

(4) กลุ่มวิชาเอกเลือก/วิชานวัตกรรมวัฒนธรรม 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

191340 แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา           

191341 
การศึกษาวัฒนธรรม และประเพณีกับการ

พัฒนาอัตลักษณช์ุมชน 
          

191342 ระบบนเิวศวัฒนธรรมเพื่อความย่ังยนื           

191343 
สื่อ และเทคโนโลยใีนการพัฒนางานด้าน

วัฒนธรรม 
          

191344 
มรดกทางวัฒนธรรมการศึกษาการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ท้องถิ่น (ชุมชน)  
          

191345 การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม           

191440 วัฒนธรรมมวลชนกับพลังของการเปลี่ยนแปลง           

191441 วัฒนธรรมประดิษฐ์กับการสร้างสรรค์ชุมชน           
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191442 
วัฒนธรรมทางวัตถุกับการออกแบบเพื่อใชใ้น

ชวีติประจ าวัน 
          

191443 
กระบวนการวจิัย โครงงานและการเขียนงานทาง

วัฒนธรรม 
          

191444 การวจิารณ์งานทางวัฒนธรรม           

191445 วัฒนธรรมดจิิทัล           

(5) กลุ่มวิชาเอกเลือก/วิชาผู้ประกอบการทางสังคม 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

191350 
ประวัตศิาสตร์ของการประกอบการกับการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคม 
          

191351 ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการความรู้            

191352 
การสร้างเครอืขา่ยสังคมเพื่อการประกอบการทาง

สังคม 
          

191353 นวัตกรรมกับการประกอบการทางสังคม           

191354 ธรรมาภบิาล และความรับผิดชอบตอ่สังคม            

191355 
การบริหารกลุ่มและองค์กรส าหรับผู้ประกอบการ

ทางสังคม  
          

191450 
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์บริการ และการตลาดเพื่อ

การประกอบการทางสังคม 
          

191451 
การสื่อสารทางสังคมส าหรับผู้ประกอบการทาง

สังคม  
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191452 
การประเมินผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอ้ม  
          

191453 
การวจิัยเชงิปฏบัิตกิารอย่างมสี่วนร่วมเพื่อการ

ประกอบการทางสังคม 
          

191454 การประกอบการสีเขียว           

191455 
การระดมทรัพยากรกับการประกอบการทาง

สังคม 
          

(6) กลุ่มวิชาเอกเลือก/วิชาสังคมศกึษา  

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

191360 ประวัตศิาสตร์กับการประยุกตใ์ช้           

191361 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา           

191362 ศาสนากับการพัฒนา           

191363 ปรีชาญาณไทย           

191364 พลเมอืงกับการพัฒนา           

191365 มโนทัศนแ์ละวิธีการสอนสังคมศกึษา           

191460 สื่อกับการพัฒนาสังคม           

191461 ท้องถิ่นศึกษา           

191462 การสอนสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม           

191463 ประเด็นร่วมสมัยทางสังคมศกึษา           

191464 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมร่วมสมัย            
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191465 การจัดท าการศกึษาอสิระส าหรบันักเรียน            

3. กลุ่มวิชาการศึกษาอสิระ การฝกึงาน หรือสหกจิศึกษา 

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อรายวิชา           

191470 การศึกษาอิสระ           

191471 การฝึกงาน           

191472 สหกิจศกึษา           



103 
 

 

ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 (2)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)   มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 2. ความรู้ 

                        (1) มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

     ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

                        (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1) มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ 

     และคิดอย่างเป็นระบบ 

 (2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือ 

     เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ 

      แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

   (2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม  

       บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 

   (3) มภีาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน 

       เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

             (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

   (5) มทีักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

     สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืน าสถิติ 

     มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

      (3) มทีักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 6. สุนทรยีภาพ 

       มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

         การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตตามเนื้อหาการพัฒนาผลการ

เรียนรู้ในแตล่ะดา้นของแต่ละรายวิชา 

 2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑติ ที่ท าอย่างตอ่เนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการ

ดังตัวอย่างตอ่ไปนี ้

(1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ

ในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากจบการศึกษาแล้ว

อย่างนอ้ย 1 ปี 

(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก 

หลักสูตรวิชาที่เรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ

ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรอื เป็นอาจารย์พิเศษ ตอ่

ความพรอ้มของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

             1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชา

ใดได้รับอักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
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เต็มเวลา หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เต็มเวลาหลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่

เต็มเวลา 

   3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

   4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2  จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา บทบาทหนา้ที่ในฐานะครูผูส้อน ในฐานะบุคลากรของคณะ ระเบียบและ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอนและภาระงานของอาจารย์ 

1.3 จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

การศกึษาอุดมศกึษา (TQF)  

1.4 จัดทีมอาจารย์พี่เลีย้งเพื่อใหค้ าปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่จัดเป็น

ประจ าทุกปี เช่น โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการการจัดการการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการสอนและการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศกึษาดู

งาน ณ สถาบันอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

(1) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ ทั้งในและตา่งประเทศ  

(2) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัย และกระตุ้นให้อาจารย์ทุกคนปฏิบัติตามภาระ

งานวิจัยใหไ้ด้ตามเกณฑข์องคณะและมหาวิทยาลัย 

(3) นอกจากภาระงานสอน และภาระงานวิจัย อาจารย์ทุกคนควรได้รับการสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้งภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สร้างประโยชน์ทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความช านาญ ใน

อาชีพของการเป็นครูผูส้อน 

(4) สนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกใหไ้ด้ศกึษาต่อ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพทางวิชาการ 

(5) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเส้นทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(6) สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

(1) หลักสูตรวิชาและคณะเป็นผู้พิจารณาและด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตามเกณฑท์ี่ สกอ.ก าหนด 

(2) ในด้านงานบริการการศกึษา คณะและมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครนิสิต 

การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการศึกษา การเปิดสอนรายวิชาแก่คณะอื่น ๆ การ

ก ากับดูแลกิจกรรมให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา การด าเนินโครงการและกิจกรรมการ

พัฒนาอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย

คณะและมหาวิทยาลัย 

(3) หลักสูตรวิชามีหน้าที่คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน 

และสอดคล้องกับเกณฑภ์าระงานสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(4) หลักสูตรวิชามีการจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอและมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการประจ า 

หลักสูตร เพื่อเป็นผู้พิจารณาตัดสินและหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีการเชิญ

กรรมการ จากภาคประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนตามสมควร 

(5) คณะเป็นผู้จัดท าการประเมนิการสอนของอาจารย์ โดยนิสิตเป็นผู้ท าการประเมนิเพื่อให้เกิด

พัฒนาการในการเรียนการสอนตอ่ไป 

(6) คณะจัดให้มีโครงการพบผู้ปกครอง โครงการส ารวจความคิดเห็นจากบัณฑิต โครงการ

ส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่นิสิตเข้ารับการฝึกงาน การส ารวจความเห็นของ

ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรและนิสิต รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ 

หลักสูตร  
 

2. บัณฑติ 

(1) คณะด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูใ้ช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี 

และเสนอผลการส ารวจให้กรรมการ หลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ พัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพของนิสติให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องศึกษาและติดตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และตลาดแรงงาน 

และน าข้อมูลมาเป็นพืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัย 

(3)  หลักสูตรน าขอ้คิดเห็นจากสถานประกอบการที่นิสติไปฝกึงาน มาพิจารณาจัดท าโครงการ

และกิจกรรมในการพัฒนานิสติ พัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต 

(1)  หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่

นิสิตทุกคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดเวลาในการให้ค าปรึกษา หรือมีวิธีการติดต่อกับนิสิตใน

รูปแบบอื่น โดยต้องแจ้งให้นสิิตในความดูแลทราบ  

(2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องก าหนดช่วงเวลาให้นิสิตในช้ันเรียนเข้าปรึกษาได้ (Office 

Hours) และแจง้ให้นสิิตทราบ 
 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต  

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่  

การคัดเลือก แต่งตัง้ และบรรจุอาจารย์ใหม่ต้องผา่นขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

(1) คณะประกาศการรับสมัครโดยระบุคุณสมบัติผู้สมัครตามนโยบายของ หลักสูตรคณะ

และมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ หลักฐานประกอบการสมัครให้ชัดเจน ด าเนินการ

รับสมัคร ประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พร้อมทั้งก าหนดวันสอบใหชั้ดเจน 

(2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น ด าเนินการสอบ

คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งรายงานผลการสอบไปยัง

คณะ 

(3) มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกรวมทั้งด าเนนิการแต่งตั้ง และบรรจุ 
 

  4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

(1) อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีสิทธิในการร่วมเสนอและออกความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ

แผนงานด้านต่าง ๆ เชน่แผนพัฒนา แผนการจัดกิจกรรมและโครงการในที่ประชุม หลักสูตรวิชาได้ 
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(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอผลแก่ที่ประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาหา

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรรว่มกัน 
 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษมีได้ 2 วิธี คือจ้างรายช่ัวโมง และจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง หรือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้งบประมาณรายได้ 

ทั้งนี้การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จะต้องน าผลการค านวณอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์ FTES มา

พิจารณาประกอบด้วย ยกเว้นมีเหตุผลจ าเป็นเช่นมีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อหรือลาราชการเพื่อท า

ผลงานทางวิชาการ หรอืให้เป็นไปตามความเหมาะสมที่หลักสูตรเห็นควรทั้งนีใ้ห้มีการขอความเห็นชอบ

จากคณะ 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 หลักสูตร  

  มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มเีนือ้หาที่ทันสมัย 

ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน  

 5.2 การเรียนการสอน  

  มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เทคนิค

วิธีการสอน ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้การเรียนการสอนของ

คณาจารย์ใน หลักสูตรมีความเหมาะสม 

 5.3 การประเมินผลผู้เรยีน 

  มีการประเมินผู้เรียน โดยจัดให้มีการประเมินตามสภาพจริง และใช้วิธีการประเมินที่

หลากหลายตามวิธีการของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

  งบประมาณของ หลักสูตร คืองบประมาณรายได้ที่คณะจัดสรรมาให้ โดยขึ้นกับจ านวน

นิสิตของ หลักสูตร การแบ่งส่วนงบประมาณรายได้เพื่อการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมใน

คณะ โดยใช้หลักเกณฑต์ามที่คณะเป็นผู้ก าหนด  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หนังสือ ต ารา เอกสารและวารสารตลอดจนสื่อการศกึษาอื่น ๆ ที่ใชป้ระกอบการเรียนการ

สอนส่วนใหญ่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนอย่างคลอบคลุม และการบริการฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

Lexis-Nexis DAO และ Science Direct เป็นต้น รวมถึงการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และห้อง Self-

access ส าหรับนิสิต 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

(1) อาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือที่จ าเป็นต่อนิสิตในหลักสูตร ไปยังหลักสูตรวิชา

เพื่อพิจารณาจัดสรรเงนิรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื และสื่อที่จ าเป็น 

(2)  หลักสูตรวิชาและอาจารย์สามารถเสนอรายการหนังสือ วารสาร และสื่อต่าง ๆ ไปยัง

ศูนย์บรรณสารและสือ่การศกึษา ของมหาวิทยาลัยเพื่อท าการจัดซือ้ 

(3) คณะจัดสรรเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการซื้อหนังสอื วารสาร สื่อตา่ง ๆ 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจและความต้องการ

หนังสือ วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าความคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ใน

การปรับปรุงการให้บริการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3  และ 

มคอ.4  อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   การ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์ 

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับ การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม ่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 11 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 9 
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                หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน 

จากนั้นคณะแจง้ผลการประเมินให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

(2) อาจารย์ทุกท่านจัดท าแผนพัฒนาการสอนของตนเอง หลังจากทราบผลประเมิน และ

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะทราบ  

(3) คณาจารย์ควรพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่คณะจัดท าเป็นประจ าทุกปี 

ในแต่ละโครงการอาจารย์ควรประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อนและหลังเข้ารับการอบรม 

(4) วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนิสิตเพื่อปรับกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับนิสิตโดย

อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 
 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) คณะจัดท าโครงการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน โดยมีหัวขอ้การประเมนิทักษะ

ของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยให้นิสิตเป็นผู้ประเมิน จากนั้นคณะแจ้งผลการประเมิน

ให้อาจารย์ทราบโดยวิธีลับ  

(2) อาจารย์น าผลประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มาปรับปรุงต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยนิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผูร้ับผดิชอบสถานประกอบการฝึกงาน ผูใ้ช้บัณฑติและ/หรอืผู้มีส่วนได้เสีย อื่น ๆ 

และผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน 

(2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประมวลหลักสูตรทั้งระบบโดยการประเมิน

เอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร จากนั้นน าผลการประเมินมา

ประมวล และน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นจาก

กรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน กรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการตรวจผลการประเมินตนเอง

ด้านคุณภาพการศกึษา และกรรมการผู้วพิากษ์หลักสูตรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

(3) สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด ในการประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของหลักสูตร โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ 

คณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกคณะ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเพื่อ

เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

(2) จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า 

อาจารย์พิเศษ นิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการด าเนิน

หลักสูตรและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

(3) จัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรและขออนุมัติด าเนินโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ และเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และเกณฑท์ี่ สกอ. ก าหนด  

(4) ปรับปรุง/ พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร       

ความต้องการของผู้ ใ ช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่

น้อยกว่า 

 1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

 1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

30 หน่วยกิต 30 

 

30 

- 

30 

 

30 

- 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่

น้อยกว่า 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 2.3 กลุ่มวิชาเอก 

 2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

 2.2.2 วชิาเอกเลือก 

2.4 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ 

การฝึกงาน หรอื สหกิจศึกษา 

72 หน่วยกิต 

 

88 หน่วยกิต 

 

12 หนว่ยกิต 

15 หน่วยกิต 

55 หน่วยกิต 

31 หน่วยกิต 

24 หนว่ยกิต 

6 หน่วยกิต 

88 หน่วยกิต 

 

21 หน่วยกิต 

- 

61 หนว่ยกิต 

43 หน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อย

กว่า 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต)  120 หน่วยกิต  124 หน่วยกิต 124 หน่วยกิต 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที ่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 30 หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย                                   3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และ

โวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจากการฟังและ

การอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง

ความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through usage of appropriate Thai 

001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน                 2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอา่น ในการ

รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                        3(2-2-5) 

Ready English  

      ค าศัพท์ และไวยกรณ์ภาษาอั งกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม

ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, reading and writing, 

development of English usage for daily- life including getting 

acquainted with someone, accept and decline invitation, 

direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying 

goodbye for someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                     1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตรอ์ื่น       การ

ผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                          3(2-2-5) 

Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์

และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบท

สากล ไดแ้ก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ 

การใชภ้าษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การ

สื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักใน

โรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาใน

งานเลีย้งและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน    3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นพื้นฐาน หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อา่น เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับตนเอง

และผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 
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      Skills of English language:  listening, speaking, 

reading, and writing, vocabularies and English grammar 

for different situations in communication and effectiveness 

in international context including trip planning, flight and 

accomudation booking using internet, international phone 

calling, communication in airport, airport announcement, 

communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

communicating basic information regarding self 

and others in daily life context 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                            3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อใน

ชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ 

การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การ

ตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

และอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media in daily 

life, English usage for listening, speaking, reading and 

writing including e-mail, summarizing from media, news 

reading and sharing, data interpretation from graphs and 

tables, interpretation and information presentation for 

further study and future careers 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           3(2-2-5) 

English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in familiar situations 

and describing familiar matter 

002201 พลเมืองใจอาสา                                3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ 

จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมืองกับ

ประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวน

ของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                3(2-2-5) 

เชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in academic 

and professional contexts 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                              3(3-2-5 

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและ

ความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงใน

สังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียนความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและ

มหาวิทยาลัยพะเยา                   

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล     1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

     แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 



134 
 

 

        Man and society, multicultural society, bias and violence 

management in multicultural society, social and cultural trends in 

global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions            

    Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, 

usage of computer and internet technology, usage 

of office software 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม            3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย 

จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และวาง

แผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ 

นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย 

ภั ยธรรมชาติ  ก ารวางแผนและการจั ดการน้ า ใ น

ชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้

พลังงานอย่างประหยัด                 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                     2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning information 

technology, principles of information accessing and 

information, extracting information and presentation, 

ethical communication according to laws concerning 

information technology and communication 

 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                     3(3-2-5) 

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมตัิและโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และ

เลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     มีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology:  hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic commerce 

transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for 

work and daily life, communication through online social networking 

in accordance with ethical and related legal regulation 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ      3(3-2-5) 

Artistic for Life Management 

      ป รั ชญ า ชี วิ ต  ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต บ น ค ว า ม

ห ล า ก ห ล า ย ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา 

สุนท รียภาพในการด า เนินชี วิ ต  การจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมและชุมชน 

การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาท

และหน้าที่ของตนเองในการท างานรว่มกับผูอ้ื่น การ

โน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึง

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 

      Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                              3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวาง

แผนการด าเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3(2-2-5) 

Skills Development and Lifelong Learning 

     

     ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณ 

ญาณและคิดเชิงวิ เคราะห์  หลักการคิดอย่าง
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พอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิ เคราะห์  คิด

สรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life and 

planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle 

concept of sufficiency economy,thinking system, positive 

thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร 

หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและ

การแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการ

คิ ดอ ย่า งส ร้ า งสรรค์   ทั กษะการคิดอ ย่างมี

วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะ

ทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

    Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth 

mindset, development of social skills, personality 

and expression in society, thinking skills, creative 

thinking, communication skills and lifelong learning 

for future, personal financial skill. 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม        3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท 

วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่

ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคม

โลก 

     Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, desired 

traits relating to University of Phayao's identity, living in a 

society, self-adaptation in the Thai and global social cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม          2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

      ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ 

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิ

และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวติ

ใ น สั ง ค ม  ก า ร ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น 

      Community learning skills, study of the culture 

and way of life of the community, collaboration, 

psychology of collaboration, public expression, 

planning, strategy formulating and implementing 

plan in collaborative works, human rights and 

obligation, cooperation and adaptability to 

changing environment, responsible citizens, 

awareness of value and importance of Thai 

identity, acceptance of cultural diversity and 

respect for others 
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  003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชนช 1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management                                             

           การประเมินสุขภาพของตนเองและผู้อื่น 

ความปลอดภัยในการด ารงชีวิต การประเมิน  

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อตนเองและผู้อื่น และ

ปรับปรุงแก้ไขวางแผนด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การวางแผนและด าเนิน

โครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

           Health assessment of oneself and others, 

safety in life, assessment of environmental effects 

on oneself and others, participatory action planning 

in health, environment and community, developing 

and formulating health, environment and 

community plan 

 

  003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น   3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

 Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

           ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เคร่ืองมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ

คิ ด เ ชิ ง ออกแบบ  คุณธรรม  จ ริ ยธ รรมของ

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

           Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of 

measuring tools for digital age entrepreneurs, design 

thinking process, concepts of developing new products 

using design thinking process, ethics for digital age 

entrepreneurs 

 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม           3(0-6-3)  

ทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation  

           การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                         88 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                  88 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกน                                                    12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน                                            21 หน่วยกิต 

  100001 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย         3(3-0-6) 

Introduction to Law 

           ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย 

ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และ

ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทาง

กฎหมาย สิทธิและการกระท า การจัดท ากฎหมาย

ลายลักษณ์อักษร สาระส าคัญของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง  สาระส าคัญของ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทาง

แพ่ง สาระส าคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการ

ยุติ ธรรมทางอาญา กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ

ชีวติประจ าวัน  

 Meaning and general aspects of laws, 

source, evolution and legal system, types and 

hierarchy of laws, legal concepts, rights and legal 

action, legislation, important context of constitution 

law, administrative law, criminal law, criminal 

justice, related laws of everyday life 

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

วิชาชีพ 

  126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                      3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

   ความหมายและความส าคัญของวิชา

เศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ  การก าหนดราคา

โดยอุปสงค์  อุปทาน  ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และ

อุปทาน ทฤษฎีและแนวคิด เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ

พฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน  

รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบาย

การเงิน  นโยบายการคลัง  เงินเฟ้อ เงินฝืด และ

การค้าระหว่างประเทศ 

   Definition, importance  of economics, 

economic systems, demand and supply, demand 

and supply elasticity, price determination and 

market equilibrium, basic consumer behavior 

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

วิชาชีพ 

          Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 

activities, designing and developing professional 

innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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theory, production and production cost, national 

income, money and banking, monetary and fiscal 

policies, inflation and deflation, international trade 

  191100 ประวัติศาสตร ์สังคมวทิยาและมานุษยวิทยา 

 3(3-0-6) 

History, Sociology and Anthropology 

ความเป็นมาของทัศนะว่าด้วยความ 

ก้าวหน้าทางสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตรข์อง

การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางมนุษย ศาสตร์

และสั งคมศาสต ร์ที่ มี ต่อการพัฒนา ประ เด็น

การศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาร่วมสมัย

องค์ความรู้ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการ

พัฒนา ประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

การเมืองของโลกและไทย อิทธิพลของสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาในประเทศไทย 

 Background of the view on social 

progress, historical developments of the 

transformation of knowledge in the humanities and 

social sciences to its development, issues of study 

in contemporary sociology and anthropology, 

knowledge of developmental sociology and 

anthropology, history of economic and political 

development of the world and Thailand, Influence 

of sociology and anthropology on development in 

Thailand 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  191101 จิตวทิยาสังคม                              3(3-0-6) 

Social Psychology 

แนวคิดพื้นฐานด้านจิตวิทยาสังคม ศึกษา

พฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เป็นผลมาจากการ

กระท าของบุคคลอื่น และพฤติกรรมของบุคคลที่

เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มสังคม การขัดเกลาทางสังคม ความ

ร่วมมือและความขัดแย้งในสังคม การรับรู้ทางสังคม 

การเบี่ยงเบนทางสังคม อิทธิพลทางสังคม บทบาท

ของผู้น าและผูต้ามในบริบทสังคม การพัฒนาทัศนคติ

และการแก้ปัญหาสังคมตามหลักจิตวทิยาสังคม  

 Fundamental concepts of social 

psychology, study human behavior resulting from 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา และ

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

วิชาชีพ 
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others’ actions, personal behavior relating to various 

situations, relationship between social groups, 

socialization, social cooperation and conflict, social 

perception, social deviance, social influence, roles of 

leader and follower in social context, attitude 

development and problem solving based on social- 

psychological concepts 
191103 การประกอบการทางสังคม                       3(2-2-5) 

Social Entrepreneurship 

พัฒนาการและแนวคิดการประกอบการทาง

สังคม ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการ

ประกอบการทางสังคม ผู้ประกอบการและกระบวนการ

ของการประกอบการทางสังคม  การด าเนินงานขององค์กร

ธุรกิจเพื่อสังคมและการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทาง

สังคม  

          The development and the concept of social 

entrepreneurship, meaning, significance and types of 

social entrepreneurship, social entrepreneurs and 

processes of social entrepreneurship, the performance of 

social enterprise, and solutions for social inequalities 

 

  ปรับรหัสวิชา 

และยา้ยไป

อยู่กลุ่ม

วิชาเอกบังคับ 

191200 แนวคิดและทฤษฎกีารพัฒนาสังคม            3(3-0-6) 

Social Development Concept and Theory 

 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม หลักการ 

กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการ

พัฒนาแบบทางเลือก การวิเคราะห์ลักษณะของสังคม 

บทบาทขององค์กรและชุมชน เพื่อการจัดการและวาง

แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสู่การ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

                 Concepts and theories of social 

development, principles, processes, and strategies of 

social development from past to present, mainstream and 

alternative development, analysis of social characteristics 

and roles of organizations and community in managing 

and planning for quality of life in sustainable development 

 

  ปรับรหัสวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา และ

ย้ายไปอยู่

กลุ่มวิชาเอก

บังคับ 
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191300 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ                              3(2-2-5) 

Research Methodology and Statistics 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย 

ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิต ิจริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณ

นักวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย  

 Meaning, significance, types of research, 

research problems, research questions and hypotheses, 

population and samples in research, research tools, data 

collection methods, and data analysis by statistics, 

research ethics, research code of conduct, how to write a 

research proposal and research report 

191300 ระเบียบวิธีวิจัย           3(2-2-5) 

Research Methodology 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 

ประเภทการวิจัย การเลือกและก าหนดหัวข้อการวจิยั 

การตั้งค าถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

สรา้งเคร่ืองมือการวิจัย สถิตเิบือ้งต้นส าหรับการวิจัย 

การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การเขียนโครง

ร่างและรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย และ

จรรยาบรรณนักวิจัย  

 Basic knowledge of research 

methodology, types of research, research topic 

selection and designation, research problems or 

research objective setting, population and sampling 

group, data collection methods, research tool 

creation, basic statistics for research, analysis and 

processing data, writing research proposal and 

research report, research and researcher ethics 

ปรับรหัส ชื่อ

และค า 

อธิบาย

รายวิชา 

191301 การด าเนินงานพฒันาสงัคม                       3(2-2-5) 

Social Development Operation 

  หลักการ กระบวนการ วิธีการ เคร่ืองมือ การ

ติ ดตาม  และประ เมิ นผลการท า ง านพัฒนาสั งคม  

กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม  วิธีเสริม

ความเข้มแข็งของผู้น า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายในการ

ท างานพัฒนาสังคม  

  Principles, processes, methods, tools, 

monitoring, and evaluation of social development 

operation, processes of groups, learning, and 

participation, empowering leaders, groups, organizations 

and networks in social development operation 

  ปรับรหัสวิชา/

ย้ายไปกลุ่ม

วิชาเอกบังคับ 

  192101 รัฐศาสตรเ์บือ้งต้น                          3(3-0-6) 

Introduction to Political Science 

 ที่มาและความส าคัญของวิชารัฐศาสตร์  

สาขาของวิชารัฐศาสตร์  แนวคิดพื้นฐานทางด้าน

รัฐศาสตร์ เช่น การเมือง อ านาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบ

การปกครอง ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง 

พื้นฐานการค้นคว้าและวิธีการหาความรู้ทางด้าน

รัฐศาสตร ์

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชา

พืน้ฐาน

วิชาชีพ 
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 Roots and importance of political science, 

substantive subfield of political science, basic 

thought and notions of political science such as 

politics, power, state, government, regime, political 

philosophy and ideology, basic research method 

and way to gain knowledge in political science 

  193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น                 3(3-0-6) 

Introduction to Public Administration 

ความหมาย ขอบข่าย สถานภาพ แนวทาง

การศึกษา และวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ 

สภาพแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ กระบวนการ

บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหาร 

ระบบการเมือง และระบบสังคม โดยเน้นคุณธรรม 

จริยธรรมทางการบรหิาร 

 Meaning, scope, status, concepts and 

evolution of public administration, surrounding 

conditions of state management, managing process, 

relationship between managing process, political 

system and social system by focusing on morality 

and ethics 

เพิ่มรายวิชา 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                                     15  หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                                 หน่วยกิต  
100001 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                 3(3-0-6) 

Introduction to Law 

 ความหมาย และลักษณะทั่วไปของกฎหมาย 

ที่มา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และล าดับ

ศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและ

การกระท า  การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อักษร 

สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

ปกครอง  สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของกฎหมาย

อาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับชีวติประจ าวัน  

 Meaning and general aspects of laws, source, 

evolution and legal system, types and hierarchy of laws, 

legal concepts, rights and legal action, legislation, 

important context of constitution law, administrative law, 

criminal law, criminal justice, related laws of everyday life 

  ย้ายไปอยู่

กลุ่มวิชาแกน 
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126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                            3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

   ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง วิ ช า

เศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ  การก าหนดราคาโดยอุปสงค์  

อุปทาน  ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและ

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต

และต้นทุน  รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบาย

การเงิน  นโยบายการคลัง  เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่าง

ประเทศ 

   Definition, importance  of economics, economic 

systems, demand and supply, demand and supply elasticity, 

price determination and market equilibrium, basic consumer 

behavior theory, production and production cost, national 

income, money and banking, monetary and fiscal policies, 

inflation and deflation, international trade 

  ย้ายไปอยู่

กลุ่มวิชา

แกน 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ         3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

  ปิดรายวิชา 

191201 จิตวทิยาสังคมแนวสงัคมวิทยา                  3(3-0-6) 

Sociological Social Psychology 

 ศึกษาจิตวิทยาแนวสั งคมวิทยา ผ่านแนวคิด

โครงสรา้งทางสังคมและกระบวนการสรา้งทางสังคมที่เป็นพลงั

ส าคัญในการก่อรูปพฤติกรรมของมนุษย์ โดยรวมถึงทฤษฎีอื่น 

ๆ เช่น การปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ ทฤษฎีอัตตะและอัต

ลักษณ์ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ทฤษฎีบทบาทและ

กลุ่มอ้างอิง กรอบวิเคราะห์เชิงนาฏกรรม ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล กลุ่มกับสังคมในแง่ที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 

การรับรู้ แรงจูงใจ การคล้อยตามและการเบี่ยงเบน ความ

แปลกแยกและการขัดเกลาทางสังคม รวมถึงพฤติกรรมร่วม

แบบต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎีสังคมวิทยา 

 Sociological study of social psychology, primarily 

from theoretical perspectives of social structure and social 

construction which shape human behaviors such as symbolic 

interaction, self and identity theory, exchange theory, role 

theory and reference, dramaturgical theory, interrelationships 

between the individual, group and society, recognition, 

motivation, conformity and deviation, alienation and 

socialization including other types of social behaviors in 

sociological perspectives 

  ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และยา้ยไป

กลุ่มวิชา

แกน 
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192101 รัฐศาสตรเ์บือ้งต้น                                 3(3-0-6) 

Introduction to Political Science 

 ที่มาและความส าคัญของวิชารัฐศาสตร์  สาขาของ

วิชารัฐศาสตร์  แนวคิดพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์ เช่น 

การเมือง อ านาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญาและ

อุดมการณ์ทางการเมือง พื้นฐานการค้นคว้าและวิธีการหา

ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ 

 Roots and importance of political science, 

substantive subfield of political science, basic thought and 

notions of political science such as politics, power, state, 

government, regime, political philosophy and ideology, basic 

research method and way to gain knowledge in political 

science 

  ย้ายไปกลุ่ม

วิชาแกน 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                             31 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                    43 หน่วยกิต  

191100 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ขั้นพืน้ฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental Humanities and Social Sciences 

  ปิดรายวิชา 

น าเนือ้หา

บางส่วนไป

รวมกับวิชา 

191100 ใน

กลุ่มวิชา

แกน 

191101 ปรัชญาสังคม                                              3(3-0-6) 

Social Philosophy 

 ธรรมชาติของมนุษย์และความคิดพื้นฐานทางสังคม

ของนักปรัชญาในโลกตะวันออกและตะวันตกความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลในสังคมและระหว่างบุคคลกับสังคมในเร่ือง

ผลประโยชน์ สิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค เสรีภาพ และความ

ยุติธรรม  

             Human nature and fundamental thought about 

society as proposed by Eastern and Western philosophers, 

the relationship between individuals and society concerning 

their own interests, rights, duties, equality, freedom and 

justice 

191102 ปรัชญาสังคม                                    3(3-0-6) 

Social Philosophy 

 ธรรมชาติของมนุษย์และความคิดพื้นฐาน

ทางสังคมของนักปรัชญาในโลกตะวันออกและ

ตะวันตกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและ

ระหว่างบุคคลกับสังคมในเร่ืองผลประโยชน์ สิทธิ 

หน้าที่ ความเสมอภาค เสรีภาพ และความยุติธรรม

 Human nature and fundamental thought 

about society as proposed by Eastern and Western 

philosophers, the relationship between individuals 

and society concerning their own interests, rights, 

duties, equality, freedom and justice 

ปรับรหัส

รายวิชา 

  191200 การประกอบการทางสังคม                  3(2-2-5) 

Social Entrepreneurship 

พัฒนากา ร  แนวคิ ด และทฤษฎี ก าร

ประกอบการทางสังคม ความหมาย ความส าคัญ 

และประเภทของการประกอบการทางสังคม รูปแบบ

ปรับรหัส

วิชา/ย้ายมา

จากกลุ่ม

วิชาแกน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ปรับปรุง 
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การประกอบการทางสังคม ผู้ประกอบการและ

กระบวนการของการประกอบการทางสั งคม 

นวัตกรรมทางสังคม การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ

เพื่อสังคมและการแก้ปัญหาทางสังคมอยา่งย่ังยืน 

The development, concepts and theories 

of social entrepreneurship, meaning, significance 

and types of social entrepreneurship, forms of social 

entrepreneurship, social entrepreneurs and 

processes of social entrepreneurship, social 

innovation, the performance of social enterprise, and 

its solutions for social issues in sustainable 

development 

191102 ทฤษฎแีละวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา 1 

Sociological and Anthropological Theory and Methodology I 

3(2-2-5) 

 บริบทและเงื่ อนไขทางสั งคม การเมือง  และ

ประวัติศาสตร์กับการเกิดขึน้ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยายุคแรกจนถึงสมัยใหม่ ข้อถกเถียง และความ

แตกต่างที่ส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาในยุคแรกกับยุคสมัยใหม่  และการน าไป

ประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมและการพัฒนา 

                Social, political, and historical contexts that 

determined the emergence of Sociology and Anthropology, 

the evolution of concepts and theories in sociology and 

anthropology, from the first era to modernity, important 

arguments in, and differences between, the first era  and 

modern concepts and theories in sociology and anthropology 

and their application to social  development 

191201 ทฤษฎแีละวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Sociological and Anthropological Theory and 

Methodology 

3(2-2-5) 

แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยายุคแรกจนถึงหลังสมัยใหม่ 

กลุ่มทฤษฎีและวิธีวิทยา ข้อถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์

และความแตกต่างที่ส าคัญของกลุ่มแนวคิดและ

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสมัยใหม่และ

หลังสมัยใหม่ และการน าไปประยุกต์ใช้อธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสังคมและการพัฒนา 

               Concepts, theories and methods in 

sociology and anthropology from early to 

postmodern times, theoretical and methodological 

groups, the critical arguments and differences of the 

concepts and theories in modern and postmodern 

sociology and anthropology, and their application to 

explain social and development phenomena 

ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และหน่วย

กิต 

โดยรวมกับ

รายวิชา 

191202 

191202 ทฤษฎแีละวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 

Sociological and Anthropological Theory and Methodology II 

3(2-2-5) 

 การเกิดขึน้ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายุคหลัง

สมัยใหม่ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยาที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคม

และวัฒนธรรมในยุคร่วมสมัย ความแตกต่างที่ส าคัญของ

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสมัยใหม่

  ปิดรายวิชา 

โดยรวมกับ

รายวิชา 

191201 



145 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                         88 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                  88 หน่วยกิต 
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กับหลังสมัยใหม่ กรอบในการวิเคราะห์ จุดเด่นและค าวิจารณ์

ที่มีต่อแนวคิด และการน าไปประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการณ์

ทางสังคมและการพัฒนา 

  Emergence of postmodern sociology and 

anthropology, philosophy, concepts, theories and 

methodology in sociology and anthropology for analyzing the 

contemporary socio- cultural issues, the notable differences 

between modern and postmodern concepts in sociology and 

anthropology, frameworks of analysis, prominence and 

critiques and their application to explanations of social issues 

and development 

  191202 การอา่นงานทางพัฒนาสงัคม               3(2-2-5) 

Reading in Social Development 

การอ่านเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษ

ทางด้านการพัฒนาสังคม ศัพท์เฉพาะทาง การ

ใช้ศัทพ์วิชาการทางพัฒนาสังคมในบริบทต่าง ๆ เพื่อ

เรียนรู้และเชื่อมโยงทฤษฎีในทางสังคมศาสตร์ และ

งานภาคสนาม การอา่นแบบเน้นมโนทัศน์ รวมถึงการ

อา่นเชิงวิพากษ์   

           Reading academic documents in social 

development in English, specific vocabulary of social 

development on usage and context of the 

terminologies to study in relation to theories 

developed in social sciences as well as empirical 

works, reading by employing Concept- Oriented 

Reading Instruction (CORI), and critical reading 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

191203 โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม                      3(3-0-6) 

Globalization and Localism 

  ปิดรายวิชา 

  191203 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม        3(3-0-6) 

Social Development Concept and Theory 

แนวคิ ดและทฤษฎี การพัฒนาสั งคม 

หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมใน

รูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนา

กระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก เป้าหมาย

การพัฒนาที่ย่ังยืน ความเชื่อมโยงและความแตกต่าง

ของแนวคิดการพัฒนา อิทธิพลของแนวคิดการ

พัฒนาที่มีต่อสังคมในบริบทของไทยและต่างประเทศ 

ปรับรหัส

วิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา/

ย้ายมาจาก

กลุ่มวิชา

แกน 
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            Concepts and theories of social development, 

principles, processes, and strategies of social 

development from past to present, mainstream and 

alternative development, Sustainable development goals 

(SDGs) , connections and differences of developmental 

concepts, influences of developmental concepts in 

Thailand and internationally 

191204 ปัญหาสงัคมกับการพัฒนาในประชาคมอาเซียน  3(2-2-5) 

Social Problems and Development in ASEAN 

  ปัญหาสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และ

ประเทศในอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวิเคราะห์

สาเหตุแห่งปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

 Social problems at individual, group, community 

and national level in ASEAN countries related to development, 

problem-origin analysis and solutions 

191204 ปัญหาสงัคมกับประเด็นการพัฒนาสงัคม  3(2-2-5) 

Social Problems and Social Development Issues 

ปัญหาสังคมทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน 

ประเทศ ระดับโลก และประเด็นการพัฒนาสังคมร่วม

สมัย แนวคิดในการศึกษาปัญหาสังคม การวิเคราะห์ 

ผลกระทบ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม

และการพัฒนาสังคม  

               Social problems, both at individual level, 

community group, country, global, and contemporary 

social development issues, concepts of social problems 

study, impact analysis, causes and solutions to social 

problems and social development 

ปรับชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

191205 ระบบบรหิารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม 

3(2-2-5) 

Thai Public Administration System and Socail Development 

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี กระบวนการ ค่านิยม 

ระบบ และ วิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย ปัจจัย

แวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการ

บริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงการบรหิารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ และ

แนวโนม้การบรหิารราชการไทยในอนาคต 

 Philosophy, concepts and theories, processes, 

values, systems, and evolution of Thai public administration, 

social, economic, and political factors influencing Thai public 

administration, problems, obstacles and solutions of Thai 

public administration, bureaucratic system reform, and trends 

of Thai public administration 

191205 ระบบบรหิารราชการไทยกับการพัฒนาสังคม 

3(2-2-5) 

Thai Public Administration System and Socail Development 

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี กระบวนการ 

ค่านิยม ระบบ และ วิวัฒนาการของการบริหาร

ราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการ

บริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ และ

แนวโนม้การบรหิารราชการไทยในอนาคต 

 Philosophy, concepts and theories, 

processes, values, systems, and evolution of Thai 

public administration, social, economic, and political 

factors influencing Thai public administration, 

problems, obstacles and solutions of Thai public 

administration, bureaucratic system reform, and 

trends of Thai public administration 

คงเดมิ 

  191206 เทคโนโลยกีับการพัฒนาสงัคม              3(2-2-5) 

Technology and Social Development 

ปรับรหัส 

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ความหมาย ความส าคัญ และประเภท

ของเทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีใน

สังคมไทย การถ่ายทอด การเลือกสรร การยอมรับ

เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ

การพัฒนาตนเองและชุมชน และการพึ่งพาตนเอง

ทางเทคโนโลยใีนสังคมไทย 

 Meaning, significance, and types of 

technology, evolution of technology in Thai society, 

transformation, selection, and acceptance of 

technology, application of the suitable technology to 

support individual and community, and self- reliant 

technology in Thai society 

และยา้ยมา

จาก

วิชาเอก

เลือกกลุ่ม

วิชาการ

วางแผน

และ

นโยบาย

การพัฒนา

สังคม 

  191207 นวัตกรรมทางสงัคมและวัฒนธรรม         3 (2-2-5) 

Socio-Cultural Innovation 

โลกสมัย ใหม่กับความจ า เป็นในการ

ด ารงชีวิตวิถีใหม่ ความรู้เบื้องต้นและหลักการส าคัญ

ของนวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรม สังคมวัฒนธรรม

กับการพัฒนานวัตกรรม ปัญหา ความท้าทายและ

การพัฒนาไปสู่นวัตกรรมสังคมและวัฒนธรรม 

เคร่ืองมือ เทคนิคและทักษะของการจัดการนวัตกรรม

สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม

วัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม การเคลื่อนไหว

เชิงนวัตกรรมทางสังคมวัฒนธรรม 

 The modern world and the need for a new 

way of life, basic knowledge and key principles of social 

and cultural innovation.  social and cultural innovation 

development, problems, challenges and development 

towards social and cultural innovation, tools, techniques 

and skills of social and cultural innovation management, 

social and cultural innovation development for social 

change, social and cultural innovation movement 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

191302 สังคมสงเคราะหแ์ละสวัสดกิารสังคมเบือ้งต้น    3(2-2-5) 

Fundamental Social Work and Social Welfare 

  ปิดรายวิชา 

191304 การวางแผน และการประเมินโครงการ           3(2-2-5) 

Development Plan and Development Project Evaluation 

ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของแผน 

ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  การ

ออกแบบ การจัดท า การควบคุม การติดตาม และการ

ประเมินผลโครงการด้านการพัฒนาสังคม 

191301 การวางแผน และการประเมินโครงการ   3(2-2-5) 

Planning and Project Evaluation 

ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของ

แผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ การออกแบบ การจัดท า การควบคุม การ

ปรับรหัส 

และชือ่วชิา

ภาษา 

อังกฤษ 
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  Meaning, significance, and types of plan, methods of 

planning, plan implementation, design, projecting, controlling, 

monitoring and evaluation of social development project 

ติดตามและการประเมินผลโครงการด้านการพัฒนา

สังคม 

Meaning, significance, and types of plan, 

process of planning, plan implementation, designing, 

projecting, controlling, monitoring and social 

development project evaluating  

  191302 การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 

Urban and Environmental Planning 

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง 

เมืองย่ังยืน แนวคิดโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาเมือง

และภูมิภาค การกลายเป็นเมือง ปัญหาการขยายตัว

ของเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง การอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูระบบนิเวศ ประเด็นส าคัญด้านการวางแผน

ชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อมในกระแสการพัฒนาของ

โลกปัจจุบัน และกรณีศกึษาในต่างประเทศ 

              Concepts of urban planning and 

development, urban sustainability, globalization and 

urban and regional development, urbanization, 

urban sprawl, urban environmental issues, 

conservation and restoration, contemporary issues in 

urban and environmental planning, and overseas 

case studies 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

191303 การบรหิารนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม 

3(2-2-5) 

Public Policy Administration and Social Development 

  ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของนโยบาย 

การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ตัวแบบและขั้นตอนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป

ปฏิบัติ และผลกระทบของนโยบายต่อการพัฒนาสังคมไทย 

  Meaning, significance, and types of policy, public 

policy administration in Thailand and abroad, models and 

methods of policy making, policy implementation, and the 

impact of policy on social development in Thailand 

191303 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาสังคม    3(2-2-5) 

Public Policy and Social Development 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภท

ของนโยบาย ปัจจัยแวดล้อมของนโยบายสาธารณะ 

การสร้างทางเลือกของนโยบายสาธารณะ ตัวแบบ

และขั้นตอนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป

ปฏิบัติ การประเมินนโยบาย การยุตินโยบาย การ

บริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ และผลกระทบของนโยบายต่อการ

พัฒนาสังคมไทย 

  Meaning, significance, and types of policy, 

relating factors of public policy, alternative formation of 

public policy, models and methods of policy making, 

policy implementation, policy evaluation, policy 

termination, public policy administration in Thailand and 

ปรับรหัส 

ชื่อวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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สาระที่

ปรับปรุง 
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กลุ่มวิชาแกน                                                        12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน                                             21 หน่วยกิต 

internationally, and the impacts of policy on social 

development in Thailand 

  191304 ประชากรกับการพัฒนา                    3(2-2-5) 

Population and Development 

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านประชากร 

ขนาด โครงสร้างและการกระจายตัวทางประชากร 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

แหล่งที่มาของข้อมูลด้านประชากร นโยบายด้าน

ประชากร ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงประชากรที่

มีต่อการพัฒนาสังคม  บทบาทของประชากรใน

การศึกษาด้านสังคมและความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชากรกับกระบวนการทางสังคมเศรษฐกิจ 

ประเด็นด้านประชากรในบริบทนานาชาติ 

  Concepts and theories of population, size, 

structure, and population distribution, factors relating to 

population change, source of population data, population 

policy and its impacts on social development, the role of 

demography in the system of social studies and the 

relationship between demographic and socio- economic 

processes, international issues in demography 

ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา/

ย้ายมาจาก

วิชาเอก

เลือกกลุ่ม

วิชาการ

พัฒนา

ทรัพยากร

มนุษยเ์พื่อ

การพัฒนา

สังคม 

  191305 การด าเนินงานพฒันาสงัคม                 3(2-2-5) 

Social Development Operation 

 หลักการ กระบวนการ วิธีการ เคร่ืองมือ 

การติดตาม และประเมินผลการท างานพัฒนาสังคม 

กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม วิธี

เสริมความเข้มแข็งของผู้น า กลุ่ม องค์กร และ

เครือข่ายในการท างานพัฒนาสังคม  

  Principles, processes, methods, tools, 

monitoring, and evaluation of social development 

operation, processes of groups, learning, and 

participation, empowering leaders, groups, 

organizations and networks in social development 

operation 

ปรับรหัส

วิชา /ย้าย

มาจาก

กลุ่มวิชา

แกน 

191400 สัมมนา                                                  1(0-3-2) 

Seminar 

 การสืบค้น  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน   การน าเสนอ  การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นทางด้านการพัฒนาสังคม 

191400 สัมมนา                                      1(0-3-2) 

Seminar 

 การสืบค้น  การรวบรวมข้อมูล  การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ  การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

การพัฒนาสังคม 

คงเดมิ 
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 Searching, data collecting, data analyzing, report 

writing, presentation, discussion and answering questions in 

social development 

 Searching, data collecting, data 

analyzing, report writing, presentation, discussion 

and answering questions in social development 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

191418 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                     

3(2-2-5) 

Natural Resources and Environmental Planning and Management 

 ความหมาย ประเภท และขอบเขตของปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและ

หลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมตามแผนพัฒนา

ประเทศแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการส่งเสริมภาครัฐ

และภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการ

พัฒนาแบบย่ังยืน   และการปฏิบัติภาคสนาม 

   Definitions, types and scope of problems of natural 

resources and environment, concept and principles of natural 

resources and environmental planning and management, socio-

cultural environment as mentioned in state development plan, 

government policy, law and promotion from government and 

private sectors, participation and networking with organizations for 

sustainable development, and field practices 

191310 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 

Natural Resources and Environment Planning and 

Management 

 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ

จัดการดินและน้ า  การลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟื้นฟูแหล่งน้ า 

ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การจัดการของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

มลพิษทางอากาศ พลังงานทดแทน แนวทางการ

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน และกรณีศึกษาใน

ต่างประเทศ  

              Concepts of natural resource and 

environmental planning and management, soil and 

water management, climate change mitigation, 

restoration of water sources, deforestation, 

biodiversity, waste management, air pollution, 

renewable energy, environmental sustainability, 

and case studies in other countries 

ปรับรหัส

วิชา 

191311 ประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจการเมืองของการพัฒนา   3(3-0-6) 

History of Economic-Politics in Development 
  ปิดรายวิชา 

น าเนือ้หา

บางส่วนไป

รวมกับวิชา 

191100 ใน

กลุ่มวิชา

แกน 
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ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

  191311 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ           3(2-2-5) 

Politics and Public Policy 

ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง 

ทฤษฎีน โยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ ของ

แนวความคิดทางการเมืองและคุณลักษณะผู้น าทาง

การเมืองกับนโยบายสาธารณะ การศึกษาและ

วิ เ ค ร า ะห์ ก ร ณีตั ว อ ย่ า ง ในประ เทศ ไท ยแ ล ะ

ต่างประเทศ 

 Political philosophy and ideology, theories of 

public policy, relationship between political concepts and 

characteristics of political leaders and public policy, the 

study and analysis of cases in Thailand and abroad 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

191314 การวางแผนกลยุทธ์                               3(2-2-5) 

Strategic Planning 

 แนวคิดพื้นฐานของการวางแผน ความส าคัญของ

การวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การก าหนด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การ

ควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ 

 Basic concepts in planning, the significance of planning, 

meanings of strategic planning, definition of vision and mission, 

analysis of organizational contexts, definition of long term 

objectives, levels and types of strategy, analysis of alternative 

strategies, strategic implementation, strategic controlling, and 

strategic evaluation 

191312 การวางแผนและการจัดการเชงิกลยทุธ์   3(2-2-5) 

Planning and Strategic Management 

               แนวคิด ความหมาย และความส าคัญของ

การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ลักษณะ

ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกล

ยุทธ์กับแนวคิดการจัดการสมัยใหม่  ระดับและ

ประเภทของกลยุทธ์ และขั้นตอนของการวางแผนและ

จัดการเชิงกลยุทธ์ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ขององค์การ การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ 

และกลยุทธ์ การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การ

น ากลยทุธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์ 

 Concepts, definition, and significance of 

planning and strategic management, the attribute of 

strategic management, strategic management and the 

principle of new public management, levels and types of 

strategies, and the procedure of planning and strategic 

management, consisting of analyzing organizational 

environment, making vision, goals, missions, and 

strategies, setting targets and indicators, implementing 

strategies, and controlling strategies 

ปรับรหัส

วิชา  ชื่อ

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

191419 การวิจัยเชิงประเมินกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม 

3(2-2-5) 

Evaluation Research and Application in Social Development 

 ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์ เทคนิควิธีการ 

และขั้นตอนของการวิจัยเชิงประเมิน รูปแบบและการออกแบบ

การประเมินโครงการ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการ

พัฒนาสังคม 

191313 การวิจัยเชิงประเมินกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

สังคม                                            3(2-2-5) 

Evaluation Research and Application in Social Development 

 มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบาย แผน 

และโครงการ ปรัชญาการประเมิน ความหมาย 

วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบการประเมิน 

จรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการประเมิน

ปรับรหัส

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

 Meaning, aspects, objectives, methods, and procedures 

of evaluation research, evaluation model and design, and its 

application in social development 

โครงการ การออกแบบการประเมินโครงการ การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานการประเมิน

โครงการ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการ

พัฒนาสังคม 

              Fundamental concept of policies, plans and 

projects, philosophy of evaluation, meanings, objectives, 

concepts, theories and models of evaluation, ethics of 

researcher, processes of project evaluation, evaluation 

designs, data collection, report writing on project 

evaluation, and its application in social development 

191313 การวางแผนภาคและเมือง                         3(2-2-5) 

City and Regional Planning 
  ปิดรายวิชา 

191312 ระบบราชการกับการก าหนดนโยบาย              3(2-2-5) 

Bureaucratic System and Policy Making 

 ระบบการเมือง วิวัฒนาการของการเมืองและระบบ

ราชการไทย ความหมายของการก าหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วม

ในการก าหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกระบบการเมือง 

ขั้นตอน กระบวนการก าหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพลของ

กลุ่มสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อการก าหนด

นโยบาย และการวิเคราะห์การก าหนดนโยบาย 

  Political systems, evolution of politics and bureaucratic 

systems in Thailand, definition of policy making, policy making 

participants both inside and outside the political system, procedures 

and process of policy making, roles and influences of political 

institutions and bureaucratic systems on public policy making, and 

analysis of policy making 

191314 ระบบราชการกับการก าหนดนโยบาย      3(2-2-5) 

Bureaucratic System and Policy Making 

 ระบบการเมือง วิวัฒนาการของการเมือง

และระบบราชการไทย ความหมายของการก าหนด

นโยบาย ผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายทั้งภายใน

และภายนอกระบบการเมือง ขั้นตอน กระบวนการ

ก าหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพลของกลุ่ม

สถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อการก าหนด

นโยบาย และการวิเคราะห์การก าหนดนโยบายทั้ง

บรบิทประเทศไทยและต่างประเทศ 

 Political system, the evolution of politics and 

bureaucracy in Thailand, meanings of policy making, 

stakeholders in policy making including inside and outside 

the bureaucracy, stages, processes in policy making, 

roles and influences of political groups and bureaucracy 

in policy making, analysis of policy making in the context 

of Thailand and abroad 

ปรับรหัส

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  191315 ข้ามพรมแดนศกึษากับนโยบายสาธารณะ 3(2-2-5) 

Cross-Border Study and Public Policy 

แนวคิดและมุมมองว่าด้วยพรมแดนศึกษา 

ประเด็นทางสังคมที่ เกี่ยวกับการข้ามพรมแดน 

วัฒนธรรมกับพรมแดน อัตลักษณ์ท้องถิ่นกับ

พรมแดน ชาติพันธุ์กับการข้ามพรมแดน แรงงานข้าม

ชาติ ผู้ลี้ภัย การพัฒนาพรมแดน กรณีร่วมสมัย  และ

กระบวนการนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับพรมแดน 

ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

                 Concepts and perspectives on border 

study, social aspects of cross-border, culture and border, 

ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา/

ย้ายมาจาก

กลุ่ม

วิชาเอก

เลือก กลุ่ม

วิชาการ

จัดการ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

local identity and border, ethnicity and border, cross-

border migrant, refugee, border development, 

contemporary case studies, and public policy process 

relating to border in Mekhong region 

สังคมและ

การบรหิาร

ท้องถิ่น 

191315 เทคโนโลยกีับการพัฒนาสงัคม                  3(2-2-5) 

Technology and Social Development 

  ความหมาย ความส าคัญ  และประ เภทของ

เทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสังคมไทย การ

ถ่ายทอด การเลือกสรร การยอมรับเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเองและชุมชน และการ

พึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยใีนสังคมไทย 

 Meaning, significance, and types of technology, 

evolution of technology in Thai society, transformation, selection, 

and acceptance of technology, application of the suitable technology 

to support individual and community, and self-reliant technology in 

Thai society 

  ปรับรหัส

วิชา/ย้ายไป

กลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ 

  191410 นโยบายสังคมและสวัสดกิารสังคม         3(2-2-5) 

Social Policy and Social Welfare 

ความส าคัญ ความหมาย หลักการ ทฤษฎี

เกี่ยวกับนโยบายสังคม สวัสดิการสังคม และสังคม

สงเคราะห์ เป้าหมายและขอบเขตของนโยบายสังคม 

ประเภทของนโยบายสังคม กระบวนการนโยบาย

สังคม สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 

รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทยและ

ต่ างประ เทศ ป รัชญาและแนวคิดพื้ นฐานของ

สวัสดิการสังคมในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย 

แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสังคมและสวัสดิการ

สังคมในประเทศไทยและสังคมโลก การใช้กลไกของ

นโยบายสังคมในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียม 

             Significance, meaning, principles, theories of 

social policy, social welfare and social work, goals and 

scopes of social policy, types of social policy, processes 

of social policy, social welfare and social work, forms of 

social welfare in Thailand and abroad, philosophy and 

fundamental concepts of social welfare in Europe, 

America and Asia; trends and direction of social policy 

and social welfare in Thailand and abroad; utilization of 

social policy in reducing inequalities 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

191417 นโยบายเศรษฐกิจและสังคมกับการพัฒนาสังคม 

3(2-2-5) 

Economic and Social Policy and Social Development 

ระบบสังคม นโยบายเศรษฐกิจและสังคม หลักการ

ก าหนดนโยบาย แนวทางการจัดท านโยบายเศรษฐกิจและสังคม 

กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย

เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดและอุดมการณ์ด้านการพัฒนา

ท้องถิ่น ผลการน านโยบายเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 Social system, economic and social policy, principles of 

policy making, how to devise economic and social policy, processes 

of decision policy, analysis of economic and social policy, concepts 

and ideologies of local development, results of economic and social 

policy implementation 

191411 นโยบายเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ 

3(2-2-5) 

Economic Policy and Public Finance 

            แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการบริหาร

การคลังสาธารณะ โครงสร้างการคลัง รายจ่ายและ

รายรับ เป้าหมายของการบริหารการคลังและการ

ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ ระบบการตรวจสอบและ

เทคนิคการวิเคราะห์การคลัง การกระจายงบประมาณ

ลงสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเน้นศึกษาถึงบทบาท

หน่วยงานภาครัฐในการใช้นโยบายเศรษฐกิจและการ

คลัง เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ การ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน 

การกระจายรายได้ และการจัดการนโยบายด้านอุปสงค์

และอุปทานอย่างมีดุลยภาพ 

 Concepts of economic system and fiscal 

administration, fiscal structure, revenue and expenditure, 

goals of fiscal management and economic policies, fiscal 

audit system and technique analysis in finance, budget 

distribution for region and locality, with an emphasis on the 

role of the government both centralized and decentralized 

agencies in implementing economic policies aiming for 

various development, such as economic growth promotion, 

economic stabilization, poverty reduction, income distribution, 

and the balanced demand and supply policy management 

ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  191412 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของ

นโยบายสาธารณะ                          3(2-2-5) 

Analysis of Economic and Social Effect of Public Policy 

 ความหมายและความส าคัญของนโยบาย

สาธารณะ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ของนโยบาย การคัดเลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 

ความแตกต่างของการประเมินผลกระทบระหว่าง

นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน การวิ เคราะห์

ผลกระทบภายนอกของนโยบายที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

ทั้งผลได้และผลเสีย ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ 

และการเขียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของ

นโยบายสาธารณะ 

 Definition and significance of public policy, 

criteria for analyzing feasibility of public policy, effectively 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

policy- decision making, the different criteria applied for 

policies selected between private and public sectors, 

analyzing pros and cons externality caused by public 

policies, the process of policy evaluation, and writing 

report of the economic and social effect of public policy 

  191413 ระบบข้อมูลในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

3(2-2-5) 

Data Systems in Public Policy Process 

ความหมาย ความส าคัญ ที่มาของข้อมูล 

ประเภทของข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ในวงจรนโยบาย 

ระบบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การ

วิ เคราะห์ข้อมูลและการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

             Meaning, significance, sources of data, types 

of data, Big data in the policy cycle, data systems for 

decision-making in public policy, data analytics and data 

management in public policy process 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191414 การเมืองภาคประชาชนกับการก าหนดนโยบาย 

3(2-2-5) 

Politics People and Policy Making 

ความหมาย ความเป็นมาและประวัติ  

ศาสตร์ของการเมืองภาคประชาชน ลักษณะและ

แนวคิดของการเมืองภาคประชาชน การเมืองภาค

ประชาชนกับการเคลื่อนไหวทางสังคม ปัญหาและ

ความท้าทายของการเคลื่อนไหวของการเมืองภาค

ประชาชนกับการก าหนดนโยบาย  กรณีศึกษา

การเมืองภาคประชาชนในการก าหนดนโยบาย 

            Meaning, history and history of people's 

politics, characteristics and concepts of politics in the 

public sector Politics of the public sector and social 

movements, problems and challenges of people's 

political movements and policy formulation, case studies 

of politics in the public sector in policy formulation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191415 การศึกษานโยบายเปรยีบเทียบ           3(2-2-5) 

Comparative Policy Study 

ความหมาย  ทฤษฎี และวิ ธี วิ ทยา ใน

การศึกษานโยบายเชิงเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์

นโยบาย การเปรียบเทียบนโยบาย วิธีวิเคราะห์ความ

เกี่ ยวพันของนโยบาย การท าความเข้า ใจการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย กลไกของการเปลี่ยนแปลง

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

นโยบาย การเลือกกรณีศึกษาและประเภทของ

การศึกษานโยบายเปรียบเทียบ การถอดบทเรียนจาก

การศึกษานโยบายเปรยีบเทียบ 

               Meanings, theories and methods in 

comparative policy studies, and policy analysis, methods 

for the analysis of policy interdependence, understanding 

policy change, mechanism of policy change, selecting 

cases and inferential types in comparative public policy, 

lesson-learned in comparative policy study 

191416 ภูมิสารสนเทศกบัการพัฒนาสงัคม            3(2-2-5) 

Geo-Informatics and Social Development 
  

 

ปิดรายวิชา 

(2)  กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการพัฒนาสังคม (2)  กลุ่มวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการพัฒนาสังคม 

141322 

 

แนวคิดและทฤษฎกีารพัฒนามนุษย์            3(2-2-5) 

Human Development Concept and Theory 

  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน เกี่ยวกับการ

พัฒนามนุษย์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ใน

ระดับมหภาคจากการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ  

  Meaning, basic concepts and theories related to human 

development, human development policies and strategies in the 

macro level in comparison with other countries 

191320 แนวคิดและทฤษฎกีารพัฒนามนุษย์    3(2-2-5) 

Human Development Concept and Theory 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา

มนุษย์ พัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ 

นโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ทั้ง

ในระดับประเทศและต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบ

นโยบายการพัฒนามนุษย์ของกลุ่มประเทศตะวันตก

กับประเทศตะวันออก การพัฒนามนุษย์ตามหลัก

ศาสนาสากล 

               Human development concepts and theories, 

human concept development, human development 

policies and strategies of both Thailand and foreign, 

comparative study the human development policies of 

east and werst countries, and human development 

follows the universal religion principles 

ปรับรหัส

วิชา/

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  191321 การด าเนินชีวติอย่างย่ังยืน                   3(2-2-5) 

Sustainable Living 

หลักการพัฒนาที่ย่ังยืนและการด าเนินชีวติ

ตามกรอบแนวทางเชิงนิเวศวิทยา การลดรอยเท้าใน

ระบบนิเวศ การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพยากรส่วนบุคคล การลดการบริโภคและของเสีย

ในครัวเรือน การใชน้้ าอย่างย่ังยืน พลังงานสะอาด สุข

ภาวะในองค์กร และส านักงานสีเขียว 

Principles of sustainable development 

and ecological living; reducing ecological footprint; 

reducing individual's and society’s use of the Earth's 

natural resources and personal resources; reducing 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

consumption and waste; sustainable water use; 

green energy; healthy workplace; and green office 

191322 จิตวทิยาการพัฒนามนุษย์                          3(2-2-5) 

Human Development Psychology 
  ปิดรายวิชา 

  191322 การพัฒนาสมรรถนะมนุษย์กับการพัฒนาสังคม 

3(2-2-5) 

Human Competency Development and Social 

Development 

ความหมาย ความส าคัญ  หลักการ 

รูปแบบกระบวนการและเทคนิคการวิเคราะห์การ

พัฒนาสมรรถนะของมนุษย์เพื่อการพัฒนาสังคมที่

เหมาะสม การน าข้อเสนอแนะในงานวิจัยเพื่อการวาง

แผนการพัฒนาบุคคลทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม 

องค์กร และชุมชน การคัดเลือกวิธีการให้เหมาะสม

กับการพัฒนาสมรรถนะของมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจก

บุคคลและชุมชน  

Definition, necessity, fundamental, 

processing’ s modules, and analysis techniques of 

human development for a proper social 

development, the using of research’  s suggestions 

for human development planning in several levels; 

individuals, groups, organizations and communities, 

the selections of a proper method for human’ s 

competency development using in both levels; 

individuals and communities 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

191323 ประชากรกับการพัฒนาสงัคม                   3(2-2-5) 

Population and Social Development 

  แนวคิดและทฤษฎีทางด้านประชากร  ขนาด 

โครงสร้างและการกระจายตัวทางประชากร องค์ประกอบของ

การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ประชากรที่มีต่อการพัฒนาสังคม 

  Concepts and theories of population, size, structure, 

and population distribution, factors relating to population change, 

and its impacts on social development 

  ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

ย้ายไปกลุ่ม

วิชาเอก

บังคับ 

  191323 การศึกษาและส่งเสรมิศักยภาพกลุ่มเปราะบาง 

3(2-2-5) 

Study and Promote the Potential of Vulnerable Group 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ประเภท 

และลักษณะปัญหาของกลุ่ ม เปราะบาง กลุ่ ม

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

ผู้ด้อยโอกาส กฎหมายเบื้องต้น สิทธิ ผลประโยชน์ 

นโยบาย และแผนเกี่ยวกับกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือ 

และการจัดท าโครงการส่ง เสริมศักยภาพกลุ่ม

เปราะบาง และผูด้้อยโอกาส และกรณีศกึษาเฉพาะ 

              Meaning, significance, concepts, types and 

problems of the vulnerable and disadvantaged group, 

introductory laws, rights, benefits, policies and plans 

related to the vulnerable and disadvantaged group 

including help action guidelines and project practices to 

promote the potential of the vulnerable and 

disadvantaged group 

  191324 การพัฒนาทักษะมนุษยใ์นยุคปั่นป่วน       3(2-2-5) 

Development of Human Skills in Disruption Age 

ความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 

21 ด้านเทคโนโลยี การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และการเมือง, ภพภูมิมนุษย์ใหม่หลังโควดิ-

19, แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแบบ

บูรณาการของมนุษย์, นโยบายและกิจกรรมส าหรับ

การพัฒนามนุษย์อุดมคติในยุคปั่นป่วน 

             21st century changes in aspects of technology, 

education, society and culture, economics, and politics, 

new human existence in post COVID- 19, concepts and 

theories in development of human skills, policies and 

activities for developing a state of ideal human in 

disruption age 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

191324 เทคนิคและกระบวนการพัฒนามนุษย์      3(2-2-5) 

Human Development Process and Technique 
  ปิดรายวิชา 

191325 องค์การและการจัดการกับการพัฒนาสังคม    3(2-2-5) 

Organization and Management, and Social Development 

          บทบาท ความส าคัญ และองค์ประกอบขององค์การ 

โครงสร้างและการจัดองค์การ ขั้นตอนและกระบวนการในการ

จัดการ การสรรหาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรองค์การ 

พฤติกรรมองค์การ การประเมินและพัฒนาองค์การ 

 Roles, significance, and elements of organization; 

structure and organization management; management procedures 

and processes; organization resource recruitment and utilization; 

organization behavior, evaluation, and development 

191325 การศึกษาองค์การ 3(2-2-5) 

 Organization Study 

          แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาองค์การ บทบาท

และความส าคัญขององค์การ องค์ประกอบของ

องค์การ โครงสร้างและหลักการบริหารจัดการของ

องค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ ทรัพยากร

องค์การ พฤติกรรมองค์การ ประสิทธิผลขององค์การ 

และทิศทางการพัฒนาองค์การกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

          Concepts and theories of organization study, 

roles and significance of organization,  elements of 

organization, structures and principles of organization 

ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

management, environment of organization, organization 

resource, organization behavior, organization 

effectiveness, and direction of organization development 

and human resource development 

  191420 การพัฒนามนุษย์กับการพัฒนารัฐสวัสดิการในโลก

สมัยใหม่                                         3(2-2-5) 

Human Development and Welfare State Development 

in Modern World 

การพัฒนามนุษย์ในฐานะเป็นพลเมือง 

ปัญหาและการพัฒนาสวัสดิการทางสังคม ความ

มั่นคงของมนุษย์กับการพัฒนาสวัสดิการ โครงสร้าง

อ านาจของสังคมกับการพัฒนามนุษย์ ประวัติศาสตร์

การพัฒนารัฐสวัสดิการ การพัฒนารัฐสวัสดิการใน

โลกสมัยใหม่ กรณีศึกษาของการพัฒนามนุษย์กลุ่ม

ต่าง ๆ ในการพัฒนาสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ 

 Human development as a citizen, problems 

and development of social welfare, human security and 

welfare development, social power structure and human 

development, history of development of welfare state, 

development of a welfare state in the modern world, 

case studies of human development in the development 

of a welfare state 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

191426 การบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3(2-2-5)  

Administration and Human Resource Development 

          ความเป็นมา ทฤษฎี  และหลักการในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอน

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนนโยบายทรัพยากร

มนุษย ์การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การ

คัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

          Emergence, theories and principles of human resource 

management and development, scopes, functions, responsibilities 

and processes of human resource development, human resource 

policy planning, job analysis, manpower planning, recruitment, 

selection, training, development, assessment, and factors related to 

human resource development 

191421 การบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3(2-2-5)  

Human Resource Management and Development 

          ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการในการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่  ความ

รับผดิชอบ และขั้นตอนในการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

การวางแผนนโยบายทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์

งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก 

การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

          Emergence, theories and principles of human 

resource management and development, scopes, 

functions, responsibilities and processes of human 

resource development, human resource policy planning, 

job analysis, manpower planning, recruitment, selection, 

training, development, assessment, and factors related 

to human resource development 

ปรับรหัส

วิชา และ

ปรับชื่อวิชา

ภาษา 

อังกฤษ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

191427 ภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนาสังคม                3(2-2-5) 

Leadership for Social Development 

 ลักษณะ ประเภทบุคลิกภาพ คุณลักษณะสู่ภาวะผูน้ า

ที่ เอื้อต่อการพัฒนาสังคม เทคนิคการบริหารงานและการ

ประสานงานโดยการสรา้งภาวะผู้น า 

 Personality traits and characteristics of leadership for 

development, management and co-ordination techniques for 

leadership development 

191422 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่  

3(2-2-5) 

Transformational Leadership in Modern Society 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

บุคลิกภาพและคุณลักษณะของผู้น าสมัยใหม่ การ

สรา้งทีมงาน การสรา้งแรงจูงใจ และการสรา้งอ านาจ 

การจัดการความขัดแย้ง การบรหิารและพัฒนาระบบ

การท างาน การก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร ตัวอย่าง

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับประเทศ

และท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

              Concepts and theories of leadership, 

personality and characteristic of modern leaders, team 

building, motive building, and power building, conflict 

management, management and develop the working 

systems, organization strategies, for examples; local and 

national level social transformation leaders of both 

Thailand and foreign 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

191428 การศึกษาและส่งเสรมิศักยภาพผู้ด้อยโอกาส  3(2-2-5) 

Study and Promotion of the Potential of Disadvantaged People 
 

 

 ปิดรายวิชา 

  191423 ทุนทรัพยากรมนุษยก์ับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

3(2-2-5) 

Human Resource Capital and Sustainable Development 

 แนวคิด หลักการ และเทคนิคการจัดการ

ทุนทรัพยากรมนุษย์ ที่มีศักยภาพในด้านภูมิปัญญา, 

พลังในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม เพื่อสรา้ง

การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ชุมชน และสังคมใน

การร่วมคิด ออกแบบ วางแผน และพัฒนาองค์กร 

ชุมชน และสังคมอยา่งย่ังยืน 

               Concepts, principles and techniques of 

human resource capital management with potential in 

wisdom, power to develop organizations, communities 

and society in order to create the participation of people 

in the organization, community and society in thinking, 

designing, planning and developing sustainable 

organizations, communities and society 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191424 การพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวติ        3(2-2-5)  

Aesthetical Development in Life 

          ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง

สุนทรียศาสตร์ การรับรู้และอารมณ์ของมนุษย์

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

เกี่ยวกับความงาม ความงามตามธรรมชาติกับการ

สร้างสรรค์ของมนุษย์ ข้อโต้แย้งเร่ืองความงาม แนว

ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดสุนทรียภาพใน

องค์กรและสังคม 

          Meaning and significance of Aesthetics, men’ s 

perceptions and emotions toward beauty, natural beauty 

versus men’s creations of beauty, arguments on beauty, 

ways to development of human resource with aesthetical 

aspects in organization and society. 

191429 การวิจัยกับการพัฒนาในองค์การ            3(2-2-5) 

Research and Organization Development 

หลักการและกระบวนการวิจัยในองค์กรและชุมชน 

การออกแบบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ

ทางสถิต ิการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการน าเสนอ

งานวิจัย  

  Principles and processes of research methodology for 

organization management and community, research designs and 

data collection techniques using statistics, how to use computer 

programs for quantitative data analysis, research report writing, 

and research presentation 

191425 การวิจัยกับการพัฒนาองค์การ          3(2-2-5) 

Research and Organization Development 

หลักการและความส าคัญของการวิจัยกับ

พัฒนาในองค์การ กระบวนการวิจัยส าหรับการ

จัดการภายในองค์การ ประกอบด้วย การระบุประเด็น

การวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และ

การน าเสนองานวิจัยเพื่อใชใ้นการพัฒนาองค์การ 

 Principle and significance of research and 

development in organization, research methodology for 

internal organization management, consisting of 

identification of research issues, research designs, data 

collection techniques, data analysis, research report 

writing, and research presentation for organization 

development 

ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

(3)  กลุ่มวิชาการจัดการสังคม และการบริหารงานท้องถิ่น (3)  กลุ่มวิชาการจัดการสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปรับชื่อ

กลุ่มวิชา 

191331 ระบบการบรหิารงานท้องถิ่น             3(2-2-5) 

Local Administration System 

 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การกระจาย

อ านาจ การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ การกระจายอ านาจ

สู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ การบริหารการจัดบริการสาธารณะ 

การบริหารงานท้องถิ่น มาตรฐานตัวชี้วัดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และธรรมาภิบาลในการบรหิารงานท้องถิ่น 

  Concepts and theories of local government, 

decentralization, local government abroad, decentralization of local 

government under the constitution, management of public services, 

local administration, standard indicators of local government, and 

good governance of local administration 

191330 ระบบการบรหิารงานท้องถิ่น           3(2-2-5) 

Local Administration System 

 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 

การกระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่ น ใน

ต่างประเทศ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญ การบรหิารการจัดบริการสาธารณะ การ

บริหารงานท้องถิ่น  มาตรฐานตัวชี้วัดขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และธรรมาภิบาลในการ

บรหิารงานท้องถิ่น 

  Concepts and theories of local government, 

decentralization, local government abroad, 

decentralization of local government under the 

constitution, management of public services, local 

ปรับรหัส

วิชา 



162 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

administration, standard indicators of local government, 

and good governance of local administration 

  191331 ความเชื่อในวิถีการพัฒนาท้องถิ่น       3(2-2-5) 

Beliefs in Local Development Approach 

 มนุษย์กับความเชื่อและเหตุผล, ความเชื่อ

แบบทางการและความเชื่อแบบพื้นบ้าน, ความเชื่อกับ

ศาสนาในท้องถิ่น, ประเพณีและพิธีกรรมพื้นบ้าน, มิติ

ด้านความเชื่อที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

          Men towards beliefs and reason, formal and folk 

beliefs, beliefs and religions in local spheres, folk 

traditions and rituals, dimension of beliefs toward local 

development 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191332 ชุมชนศึกษากับการพัฒนาท้องถิน่        3(2-2-5) 

Community Studies and Local Development 

 ประวัติศาสตร์ ทฤษฎีและวิธีวิทยาของ

ชุมชนศึกษา ข้อวิจารณ์และข้อเสนอของชุมชนศึกษา

แนวทางต่าง ๆ การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท

ในชุมชนศึกษา   ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น รูปแบบและแนวทางการพัฒนาชุมชนในมิติ

ต่ าง  ๆ  วัตถุประสงค์  ประเภท เทคนิคและวิ ธี

การศึกษาชุมชน รวมทั้งการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับบริบทของชุมชน  

กรณีศึกษาและภาคสนามการศึกษาท้องถิ่นในฐานะ

เป็นชุมชนศึกษา ตลอดจนการวิเคราะห์ชุมชนโดยเน้น

กระบวนการมีส่วนรว่ม 

 History, theory and methodology of 

community studies, community studies criticism and 

suggestions various approach, development of urban and 

rural in community studies, Problems and approaches to 

local development, patterns and approaches for 

community development in various dimensions, 

objectives, types, techniques, and methods for 

community study, how to apply suitable data collection 

methods to the context of community, case studies and 

the fieldwork as a community study, including the 

analysis of participation in their community 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

191332 การศึกษาและวิเคราะหช์ุมชน                      3(2-2-5) 

Study and Analysis of Community 
  ปิดรายวิชา 

น าเนือ้หา

บางส่วนไป
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191332 

191334 การพัฒนาในสังคมพหุวฒันธรรม         3(2-2-5) 

Development in Multicultural Society 

ความหมาย ที่มา ความส าคัญ ของแนวคิดสังคมพหุ

วัฒนธรรม ความแตกต่างหลากหลายวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 

และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ในสังคมพหุวัฒนธรรม การ

พัฒนาสังคมทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ตลอดจน ทักษะการ

ปรับตัว และวิธีการท างานพัฒนา ในสังคมพหุวัฒนธรรม  

             Meaning, emergence, importance of the concept of a 

multicultural society, diversities of culture and ethnicity in such a 

society, the relationships of people in a multicultural society, the 

development of ethnic and culture including adaptive skills and how 

to do development work in a multicultural society 

191333 สังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาทอ้งถิ่น 

3(2-2-5) 

Multicultural Society and Local Development 

ความหมาย ที่มา ความส าคัญ ของแนวคดิ 

สังคมพหุวัฒนธรรม ความแตกต่างหลากหลาย

วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์ ในสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมทาง

ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ตลอดจน ทักษะการปรับตัว 

และประยุกต์ใช้วิธีการท างานในสังคมพหุวัฒนธรรม

กับการพัฒนาท้องถิ่น 

              Meaning, emergence, importance of the 

concept of a multicultural society, diversities of culture 

and ethnicity in such a society, the relationships of people 

in a multicultural society, the development of ethnic and 

culture including adaptive skills and apply working 

methods in Multicultural Society and Local development 

ปรับชื่อวิชา 

รหัสวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

191333 ความเท่าเทียมทางสงัคมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

3(2-2-5) 

Social Equality and Social Movements 

  ปิดรายวิชา 

น าเนือ้หา

บางส่วนไป

รวมกับวิชา 

191414 และ

ย้ายไปอยู่ใน

กลุ่ม

นโยบายฯ 

  191334 การสรา้งพืน้ที่สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

3(2-2-5) 

Built Environment and Community Wellbeing 

          แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างชุมชนที่มีคุณภาพ

ด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงสร้าง

พื้นฐานชุมชน ระบบการคมนาคมขนส่ง ที่อยู่อาศัย

ของประชากร พื้นที่สาธารณะ ระบบสุขาภิบาล 

สุขภาพ อนามัย และการบริหารจัดการชุมชนที่มีสุข

ภาวะดี  

          Concepts of well- being community, 

environmental and infrastructure management: 

transportation; housing; public space; sanitary system, 

health, and well-being community management. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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191335 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาสงัคม       3(2-2-5) 

Qualitative Research for Social Development 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ความส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสังคมศาสตร์ 

และการพัฒนาสังคม ประเภทและความหลากหลายในการวิจัย

เชิงคุณภาพ การตั้งค าถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การ

หาความรู้ความจริง สาเหตุและผล จริยธรรมในการวิจัย ข้อ

ตระหนักในแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมของการท าวิจัยเชิง

คุณภาพในคน วิธีการเก็บข้อมูล รวมถึงการฝึกปฏิบัติทุก

ขั้นตอนจริง และเทคนิควิธีการการเก็บข้อมูลภาคสนาม การ

วิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล 

การสังเคราะห์ การวิพากษ์ข้อมูล การเขียนรายงานและการ

น าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

             Concepts and theories of qualitative research, the 

importance of qualitative research in social science and social 

development, types and varieties of qualitative research, how to 

write research questions, designing the research, searching for 

knowledge and truth, causality and consequences, research ethics, 

ethical awareness in doing qualitative research on humans, means 

of data collection, including actual practice in all process and 

technique in fieldwork, analyzing data and techniques in checking 

data accuracy, data synthesis, data discussion, writing a research 

report and presenting the results of qualitative research 

191335 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาสงัคม   3(2-2-

5) 

Qualitative Research for Social Development 

แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ความหลากหลาย

ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคและเคร่ืองมือการ

วิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

คุณภาพ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเชิง

คุณภาพ การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพรับใช้สังคม  

              Concepts and theories of qualitative 

research, qualitative research design, diversity of 

qualitative research, tools and techniques of qualitative 

research, qualitative data collection processes, 

qualitative data analysist and synthesis, qualitative data 

validation, writhing the qualitative research report, ethics 

and conducts of qualitative research, and applying the 

qualitative research results for social development 

ปรับรหัส

วิชา และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

191435 การศึกษาการพัฒนาเมืองกับชนบท            3(2-2-5) 

Urban and Rural Development Study 
  ปิดรายวิชา 

น าเนือ้หา

บางส่วนไป

รวมกับวิชา 

191332 

191436 ข้ามพรมแดนศกึษา                               3(2-2-5) 

Cross-Border Study 

มุมมอง และแนวคิดว่าด้วยการข้ามพรมแดน การข้าม

รัฐ-ชาติ การสร้าง และก่อเกิดของรัฐชาติกับพรมแดน ประเด็น

ทางสังคมที่เกี่ยวกับการข้ามพรมแดน วัฒนธรรมกับพรมแดน 

อัตลักษณ์กับพรมแดน รัฐชาติกับพรมแดน ชาติพันธุ์กับการ

ข้ามพรมแดน การพัฒนาข้ามพรมแดน การจัดการทรัพยากร

ข้ามพรมแดน และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงกับประเด็นข้าม

พรมแดน  

 Concepts and perspectives concerned with 

bordercrossing, transnationality, and nation- state construction of 

  ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และยา้ยไป

อยู่ในกลุ่ม

วิชาการ

วางแผน

และ

นโยบาย

เพื่อการ
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border, issues about cross-border, culture and border, identity and 

border, nation- state and border, ethnicity and cross- border, 

transnational development, transnational resource management, 

and GMS and its issues on the Mekong Region 

พัฒนา

สังคม 

191437 ปรัชญากับสงัคมไทย                              3(2-2-5) 

Philosophy and Thai Society 
  ปิดรายวิชา 

191438 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาสงัคม     3(2-2-5) 

Cultural Ecology and Social Development 
  ปิดรายวิชา 

  191430 การวิเคราะห์องค์การกบัการพัฒนาท้องถิ่น  

3(2-2-5) 

Organization Analysis and Local Development 

          บทบาท ความส าคัญ องค์ประกอบของ

องค์การ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การและ

การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแขง็

จุดอ่อนของโครงสร้างองค์การและการจัดการ ทีม 

พฤติกรรมและวัฒนธรรม ภาวะผู้น า แผนและกลยุทธ์ 

กระบวนการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

สารสนเทศ ความขัดแย้ง สิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย 

เครือข่าย ความส าเร็จและล้มเหลว ตลอดจนประเด็น

ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ 

          Roles, significance, elements of organization, 

and concepts of organization management and local 

development, consisting of the analyses of strengths and 

weaknesses of an organizational structure and 

management, team, behavior and culture, leadership, 

plans and strategies, operational procedures, 

effectiveness and efficiency, information technology, 

conflicts, environment, target groups, network, success 

and failure, and other related issues 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191431 การเมืองและประชาธิปไตยชุมชนกับพลวัตการ

พัฒนาท้องถิ่น                              3(2-2-5) 

Politics and Community Democracy and Dynamic of 

Local Development 

ที่มาและความหมายของประชาธิปไตย

ชุมชน พลวัตทางประวัติศาสตร์ของการเมืองชุมชน

ท้องถิ่น การกระจายอ านาจกับการพัฒนาท้องถิ่น  

การเมืองเร่ืองการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้กระท าการ

เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาท้องถิ่น การเคลื่อนไหว

แ ล ะ ก า ร ต่ อ สู้ เ พื่ อ ช่ ว ง ชิ ง อ า น า จ ใ นท้ อ ง ถิ่ น 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

กระบวนการเข้าสู่อ านาจในการเมืองท้องถิ่น บทบาท

ของนักการเมืองและประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

ประชาสังคมและการเคลื่อนไหวของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นด้วย

กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน   

            The origin and meaning of community 

democracy, historical dynamics of local community 

politics, decentralization and local development, local 

electoral politics, change agency and local development, 

the movement and the struggles for power in local, 

process of acquiring power in local politics, roles of 

politician and people in local development, civil society 

and people's movement in local development, case 

studies of local development through community 

democratic processes 

  191432 การเมืองท้องถิ่นกับการสื่อสารทางการเมือง 

3(2-2-5)  

Local Politics and Political Communication 

การสื่อสารระหว่างตัวแสดง องค์กรทาง

การเมือง การรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

แนวทางการโฆษณาชวนเชื่อและแนวคิดตลาด

การเมือง  กระบวนการสื่ อสารทางการเมือง 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง และการ

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญของการสื่อสารกับ

การเมืองท้องถิ่น  

          Communication among political actors and 

institutions, election and political campaign, propaganda 

approaches and political marketing, process of political 

communication, interaction among political discourse and 

analysis of problems and issues in communication and 

local politics 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191433 เวทีชุมชนและประชาพิจารณ์               3(2-2-5) 

Community Forums and Public Hearings  

          การจัดท าเวทีชุมชน และประชาพิจารณ์ใน

ประเด็นการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

กับชุมชน ผ่านกระบวนการ และทักษะการสื่อสารใน

ที่สาธารณะ การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสียเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งใน

ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการหาแนวทาง และ

จัดท าข้อตกลงร่วมกัน 

เปิด

รายวิชา

ใหม ่
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          Creating community forums and public hearings 

on development, or change issues related to the 

community through processes and public communication 

skills, listening the stakeholder opinions about the 

potential impacts, both directly and indirectly, as well as 

finding solutions and making a mutual agreement 

  191434 การบรหิารการคลังท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม 

3(2-2-5) 

Local Financial Administration and Social Development 

มโนทัศน์การกระจายอ านาจ ความหมาย

และความส าคัญของการบริหารการเงินการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ทางการ

คลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล

ระดับชาติ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ

ก าหนดภาระหน้าที่ รายรับรายจ่าย ระบบเงินโอนและ

เงินอุดหนุนของรัฐบาล การกู้ ยืมเงิน และระบบ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การศึกษาและวิ เคราะห์สภาพปัญหา และการ

ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสังคม 

             Concept of decentralization, meanings and 

importance of local monetary and fiscal administration, 

financial relations between local and national 

governments, relevant laws and regulations, assignment 

of responsibility and authority, revenues and 

expenditures, money transfer system and subsidy of 

national government, loans, budgeting system of local 

governments, problem study and analysis, and its 

application in social development 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

191439 การวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมสี่วนร่วม            3(2-2-5) 

Participatory Action Research 

 หลักการ แนวคิด และทฤษฏีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ระเบียบวิธีวิจัยที่เน้น

การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  การวิเคราะห์  การประยุกต์ใช้

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น   

 Principles, concepts, and theories of participatory 

development, participatory action research methodology, analysis, 

and its application to community solutions and development 

  ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และยา้ยไป

อยู่ในกลุ่ม

วิชา

ผู้ประกอบ

การทาง

สังคม 
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  191435 การจัดการข้อมูลมหภาคชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น 

3(2-2-5) 

Big Data Management and Local Development 

การเก็บรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ผล

ข้อมูลมหภาคชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ

ชีวิต สุขภาพ และสวัสดิการ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ

วางยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับท้องถิ่น 

              Collecting, processing, and analyzing big data 

of a community in field of economy, society, quality of life, 

health, and welfare for setting local development 

strategies 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  (4) กลุ่มวิชานวัตกรรมวัฒนธรรม เปิดกลุ่ม

วิชาใหม ่

  191340 แนวคิดวฒันธรรมศึกษา                    3(2-2-5) 

Concept of Cultural Studies 

ลักษณะและขอบเขตการศึกษาวัฒนธรรม

ศึกษา แนวคิดการสร้างความหมาย การสร้างภาพ

ตัวแทนวัฒนธรรม อ านาจ ความเท่าเทียม และ

แนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญของวัฒนธรรมศึกษา การ

ประยุกต์ใช้แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมศึกษา

แบบวัฒนธรรมมวลชน หลังโครงสร้างนิยมและ

ความคิดหลั งอาณานิคม การเมืองวัฒนธรรม  

ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม สื่อ เวลาและประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรมการมองเห็น ประเด็นวัฒนธรรมร่วมสมัย  

การออกแบบวัฒนธรรมกับที่เหมาะสมกับสังคม  

               Characteristics and scope of cultural studies, 

concept of meaningful building, visualization of 

representation, culture, power, equality and important 

concepts and theories of cultural studies, application of 

the concept of cultural studies, popular culture studies, 

post structuralism and postcolonialism, culture politics. 

culture geography, media, time and history, visual 

culture, contemporary cultural issues, cultural design and 

society 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191341 การศึกษาวัฒนธรรมและประเพณเีพื่อพัฒนาอัต

ลักษณช์ุมชน                                 3(2-2-5) 

Cultural and Traditional Education for Community 

Identity Development 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

แนวคิดและทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 

ความสั มพั นธ์ และการป รับตั ว ของมนุ ษ ย์ ต่ อ

สิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ 

พัฒนาการทางสั งคมของมนุษ ย์  ระบบนิ เ วศ

วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของไทย ระบบนิเวศ

วัฒนธรรมของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก แนว

ทางการพัฒนาระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อความย่ังยืน 

              Concepts and theories of cultural ecosystem, 

relationship and human adaptation to the environment, 

geography and human settlement, natural resources 

utilization of human, human social development, cultural 

ecosystem in each region of Thailand, human cultural 

ecosystem in each region in the world, guideline for 

cultural ecosystem for sustainability 

  191342 ระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อความย่ังยืน      3(3-0-6) 

Cultural ecosystem for sustainability 

 แนวคิดและทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 

ความสั มพั นธ์ และการป รับตั ว ของมนุ ษ ย์ ต่ อ

สิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ 

พัฒนาการทางสั งคมของมนุษ ย์  ระบบนิ เ วศ

วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของไทย ระบบนิเวศ

วัฒนธรรมของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก แนว

ทางการพัฒนาระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อความย่ังยืน 

Concepts and theories of cultural 

ecosystem, relationship and human adaptation to 

the environment, geography and human settlement, 

natural resources utilization of human, human social 

development, cultural ecosystem in each region of 

Thailand, human cultural ecosystem in each region 

in the world, guideline for cultural ecosystem for 

sustainability 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191343 สื่อและเทคโนโลยใีนการพัฒนางานดา้นวัฒนธรรม 

3(2-2-5) 

Media and technology to develop cultural works 

แนวคิด  หลักการ ความส าคัญ และ

ความสัมพันธ์ของสื่อและเทคโนโลยีที่มีต่อการ

สนับสนุนงานพัฒนาวัฒนธรรม สื่อและเทคโนโลยีค

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

ร่วมสมัย การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างสื่อและ

เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้สื่อและ

เทคโนโลยทีางวัฒนธรรม 

              Concepts, principles, significance and 

relationship of media and technology to support cultural 

development, contemporary media and technology, 

analysis, design and creation of cultural media and 

technology, applications of cultural media and technology 

  191344 มรดกทางวฒันธรรมกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ท้องถิ่น (ชุมชน)                              3(2-2-5) 

Cultural Heritage and the Development of Local 

(Community) Learning Sites 

ค านิยามว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและ

จัดการมรดกทางวัฒนธรรม ปัญหา คุณค่าและ

ความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

ความคิดสร้างสรรค์กับมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

การท่องเที่ยว การศึกษากับมรดกทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่น การพัฒนาที่ย่ังยืนกับการจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเภทของพิพธิภัณฑ์ พิพธิภัณฑ์

ท้องถิ่น พิพธิภัณฑ์กับการศึกษาและพัฒนามรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณะ 

              The definitions on cultural heritage, 

fundamental concepts and theories on study and 

management of cultural heritages, current problems, 

values and the necessity of cultural heritage, Creativity 

and local cultural heritage, tourism, education and local 

cultural heritage, sustainable development and local 

cultural heritage management, types of museums, local 

museum, museums and the study and development on 

local cultural heritages into the public. 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191345 การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม 

3(2-2-5) 

Development of Cultural Capitals and Social Development 

 แนวคิด หลักการ กระบวนการศึกษา และ

การจัดการทุนของแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นในด้าน

วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม วิถีชีวิต วิถี

ปฏิบัติ ภาษา ศิลปะ การละเล่น ภูมิปัญญา ฯลฯ เพื่อ

น ามาแปลง ออกแบบ วางแผน และต่อยอดเป็น

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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นโยบาย แผน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

ชุมชนและสังคม  

 Concepts, principles, education procedures 

and capital management of community or local area in 

fields of culture, tradition, belief, ceremony, ways of life, 

arts, practice, language, plays, wisdom etc.  in order to 

modification, creation, plan, and added to policy, plan, 

project and activity for developing community and 

society 

  191440 วัฒนธรรมมวลชนกับพลังของการเปลี่ยนแปลง  

3(2-2-5) 

Popular Cultures and Changing Force 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมมวลชน การ เมืองวัฒนธรรม การ

เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

วัฒนธรรมมวลชนกับการเปลี่ ยนแปลงในโลก

สมัยใหม่ การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมมวลชน

เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 

              Dynamics of cultural change, popular 

culture, politics culture, cultural movement for change, 

popular culture and changing in the modern world, 

popular cultural innovations for change and development 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191441 วัฒนธรรมประดิษฐก์ับการสรา้งสรรค์ชุมชน 

3(2-2-5) 

Cultural Invention and Community Creation 

ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด

วัฒนธรรมประดิษฐ์  ทฤษฎี และวิ ธี วิ ทยาของ

วัฒนธรรมประดิษฐ์ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม

ประดิษฐ์กับการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม 

ฝึกปฏิบัติและการสาธิตการออกแบบวัฒนธรรม

ประดิษฐ์ที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาวัฒนธรรมและ

สรา้งสรรค์ชุมชน 

              Meaning, significance and concept of cultural 

invention, theories and methods of cultural invention, 

relationship between cultural invention and cultural 

design and management, practice and demonstration of 

cultural invention design that reflects cultural 

development and community creation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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  191442 วัฒนธรรมทางวัตถกุับการออกแบบเพื่อใชใ้น

ชีวติประจ าวัน                              3(2-2-5) 

Material Culture and Design for Everyday Use 

ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม

ทางวัตถุ  ความส าคัญของวัฒนธรรมทางวัตถุกับการ

ออกแบบเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  

การพัฒนาคุณสมบัติของวัฒนธรรมทางวัตถุ เพื่อ

ความเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม การทดลอง

ออกแบบวัฒนธรรมทางวัตถุประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้

งานในชีวติประจ าวัน 

             Meaning and types of material culture, the 

importance of material culture and design for the daily 

use of man, developing the properties of material culture 

to suit the cultural context, experimenting in designing 

different types of material culture for daily use 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191443 กระบวนการวิจัย โครงงานและการเขยีนงานทาง

วัฒนธรรม                                3(2-2-5) 

Research Process, Projects and Cultural Writings 

ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย ท า ง

วัฒนธรรม การอ่ านและวิ เคราะห์ ข้ อมู ลทาง

วัฒนธรรม การสรุปงานทางวัฒนธรรม การพัฒนา

โครงงานทางวัฒนธรรม การเขียนงานทางวัฒนธรรม 

การฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยเพื่อเขียนโครงงานและ

การเขียนงานทางวัฒนธรรม 

                Development of cultural research 

processes, reading and analyzing cultural data, cultural 

article summary, cultural project development, Writing 

cultural, practice in research process for cultural project 

writing and cultural writing 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191444 การวิจารณ์งานทางวัฒนธรรม             3(2-2-5) 

Cultural Work Criticism 

                สังคมกับการผลิตสร้างวัฒนธรรมที่

ซับซ้อน รัฐ ตลาด สื่อกับการผลิตสร้างงานทาง

วัฒนธรรม ผลงานทางวัฒนธรรมกับความหมายที่

ซ่อนเ ร้น งานศิลปะ ละคร เพลง บทประพันธ์  

ภาพยนตรก์ับการใส่รหัสและถอดรหัสทางวัฒนธรรม 

งานทางวัฒนธรรมกับเคร่ืองมือทางอุดมการณ์และ

การครอบง า งานทางวัฒนธรรมกับการตอบโต้และ

ต่อรอง 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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 Societies and the complexity of cultural 

production, state, market, media and the cultural 

production, cultural expression and hidden meanings. 

Arts, soap opera, songs, texts, films and the cultural 

production of coding and decoding, cultural expressions 

and ideological apparatus and domination, cultural 

expressions and resistance. case studies and practice of 

cultural criticism 

  191445 วัฒนธรรมดิจทิัล                             3(2-2-5) 

Cultural Digital 

               การจัดการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร์สู่การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ

ดิจิทัล ผ่านกระบวนการสร้าง Digital Plat form เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้แบบร่วมสมัย และสามารถถ่ายทอด

หรือส่งผ่านข้อมูลไดใ้นวงกว้าง ด้วยการสรา้งช่องทาง

ดิจิทัลเพื่อเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การสรา้ง

คิวอาร์โค้ดข้อมูล การสร้างภาพ AR หรือ 3มิติ การ

ออกแบบ Infographic การจัดท าคลิปวิดีโอ 

 Information management of arts, culture and 

history to present information in digital format through 

the process of creating a digital plat form to achieve 

contemporary learning, and also can transmit or give 

information in a wide by creating digital channels to 

access information in various formats such as data QR 

code creation, AR or 3D visualization, infographic design, 

video clip creation 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  (5) กลุ่มวิชาผู้ประกอบการทางสังคม เปิดกลุ่ม

วิชาใหม ่

  191350 ประวัติศาสตรข์องการประกอบการกบัการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสงัคม   3(2-2-5) 

Historic of Entrepreneurship and Social Change and 

Development 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการ

ประกอบการกับความก้าวหน้าของสังคม บทบาทของ

การประกอบการในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

สังคม การเปลี่ยนผ่านยุคสมัยทางสังคมกับนวัตกรรม

ของการประกอบการ การประกอบการกับมิติการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

การประกอบการในชุมชนท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาสังคม 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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               Historical development of entrepreneurship 

and social progress, role of entrepreneurship in social 

change and development, transition of social age and 

entrepreneurship innovation, entrepreneurship with 

economic, political, social and cultural development 

dimensions, entrepreneurship in local communities and 

social development changes 

  191351 ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการความรู้       3(2-2-5) 

Local Community and Knowledge Management 

ค านิยาม ประเภท และการด ารงอยู่ของ

ชุมชน และความรู้ในโลกสมัยใหม่ ความรู้ท้องถิ่นใน

ประเด็นต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับชุมชน รัฐ ทุนนิยมกับ 

โลกาภิวัตน์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ความรู้ท้องถิ่นกับ

แพลทฟอร์มใหม่และรูปแบบของการจัดการใหม่ 

ความ รู้ท้องถิ่น ในฐานะทุนและทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม ความรู้ท้องถิ่นในกระบวนการของความ

สร้างสรรค์ การประกอบการทางสังคมและการ

พัฒนาที่ย่ังยืน  

               Definitions, types and existences of 

community and knowledge in the modern world, local 

knowledges in related issues with community, state, 

capitalism, globalization, and local identities, local 

knowledge and the new platforms, and new forms of 

management, knowledges as the cultural capitals and 

resources, local knowledges in the process of creativity, 

social entrepreneurship, and the sustainable 

development 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191352 การสรา้งเครือข่ายสังคมเพื่อการประกอบการทาง

สังคม                                          3(3-0-6) 

Social Network Construction for Social Entrepreneurship 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายทาง

สังคม การมีส่วนรว่ม ลักษณะองค์กรและพันธกิจเพือ่

สังคม การวิเคราะห์บริบทและเครือข่ายทางสังคม 

เทคนิคและวิธีการสร้างความร่วมมือระหว่าง

เครือข่ายทางสังคม แนวปฏิบัติที่ดีของการสร้าง

เครือข่ายทางสังคม 

              Fundamental concepts of social network, 

participation, Characteristic and Mission of Social 

Organizations, analysis of social context and network, 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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techniques and methods in creating participation among 

social networks, best practices of social networking 

  191353 นวัตกรรมกับการประกอบการทางสงัคม  3(2-2-5) 

Innovation and Social Entrepreneurship 

นิยาม ความหมาย ประเภทของนวัตกรรม 

นวัตกรรมทางสังคม เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจน

แนวคิด หลักการ และกระบวนการออกแบบ สร้าง 

และการบริหารจัดการนวัตกรรมส าห รับการ

ประกอบการทางสังคม และกรณีศึกษานวัตกรรม

ของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

 Definitions, descriptions, types of innovation, 

social innovation, digital economy, including concepts, 

approaches, and procedures of design, creation, and 

innovation management for social entrepreneurship and 

also case studies of innovation of national and 

international entrepreneurship 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191354 ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม    3(2-2-5) 

Good Governance and Social Responsibility 

แนวคิด ทฤษฎี และความส าคัญของธรรม

ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมาภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรทางสังคม 

การเสริมสร้างและการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่างธรรมาภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรทางสังคมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

            Concepts, theories, and the importance of 

good governance and corporate social responsibility 

( CSR) , good governance and corporate social 

responsibility in social organizations, enhancing and 

applying the good governance and corporate social 

responsibility, for examples; Good Governance and Social 

Responsibility in social organizations of both Thailand and 

foreign 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191355 การบรหิารกลุ่มและองค์กรส าหรับผูป้ระกอบการทาง

สังคม                                             3(2-2-5) 

Group and Organization Administration for Social Entrepreneur 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการบริหาร

องค์กรสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการ

บริหารส าหรับการประกอบการทางสังคม เทคนิค

และวิธีการเฉพาะในการบริหารกลุ่มและองค์กร 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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กรณีศึกษาการบ ริหารงานกลุ่มและองค์กรที่

ด าเนินงานเพื่อสังคม อาทิ สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม 

ธุรกิจที่ไม่หวังผลก าไร 

              Concepts and theories of modern 

organization administration, applying the concepts and 

theories of administration for social entrepreneurship, 

unique techniques and methods in group and 

organization administration, case studies in 

administration of social groups and organizations, such as 

cooperatives, foundations, associations, non- profit 

enterprises 

  191450 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรกิาร และการตลาด เพื่อการ

ประกอบการทางสังคม               3(2-2-5) 

Product and Service Development and Marketing for 

Social Enterprise 

รูปแบบ วิธีการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บริการ และการตลาดเพื่อสังคม, การวิเคราะห์ การ

สังเคราะห์ ,การคิดเชิงสรา้งสรรค์, ส าหรับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาด ในการประยุกต์ใช้

ออกแบบการประกอบการทางสังคมเชิงสร้างสรรค์

และแก้ไขปัญหาสังคม 

            Social product, service and marketing 

development model, synthesis, analysis, creative 

thinking for product development, service, and marketing 

in the application of design, creative social 

entrepreneurship, and solving social problems 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191451 การสื่อสารทางสงัคมส าหรับผูป้ระกอบการทางสงัคม                                     

3(2-2-5)Social communication for social entrepreneurs 

ความหมาย แนวคิด หลักการ ประเภท

และรูปแบบการสื่อสารทางสังคม กระบวนและทักษะ

การสื่อสารทางสังคม วิธีการการสื่อสารกับกลุ่มทาง

สังคม การออกแบบ การใช้ และการสร้างเคร่ืองมือ

สื่อสารเพื่อสนับสนุน และเสริมพลังการท างานของ

ผู้ประกอบการทางสังคม  

          Meaning, concepts, principles, types and styles 

of social communication, procedure and social 

communication skills, methods of social group 

communication, designing, implementing and creating 

communication tools to support and empower the social 

entrepreneurs 

เปิด

รายวิชา

ใหม ่
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  191452 การประเมินผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม                                     3(2-2-5) 

Social, Economic, and Environmental Impact Assessment 

แนวคิด หลักการ และกระบวนการศึกษา

ผลกระทบที่เกิดขึน้กับสังคม ชุมชน จากการประมาณ

การและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

กรณีศึกษาทั้ งจากภายในประเทศและในระดับ

นานาชาต ิ

            Concepts, principles and procedures of impact 

education on society, community by estimate and 

evaluate the modification of society, economy, culture, 

quality of life and environment and also national and 

international case studies 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191453 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการ

ประกอบการทางสังคม                                      3(2-

2-5) 

Participatory Action Research for Social 

Entrepreneurship 

 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

อย่างมีส่วนร่วม การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

อย่างมีส่วนร่วม การสร้างทีมวิจัยและการก าหนด

ประเด็นการวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชน การออกแบบการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการประกอบการทาง

สังคม การศึกษาตัวอย่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง

มีส่วนร่วมเพื่อการประกอบการทางสังคมทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

อ ย่างมี ร่ วมกับ ผู้ประกอบการทางสั งคม การ

ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการประกอบการทาง

สังคม 

 Concepts and theories of participatory 

action research, participatory action research 

design, building the team for research and 

formulation the issue for participatory action 

research together with community and other 

agencies of both state and non-organization sectors, 

participatory action research design for social 

ปรับรหัส

วิชา ชื่อวิชา 

ค าอธิบาย

รายวิชา/

ย้ายมาจาก

กลุ่ม

วิชาเอก

เลือก กลุ่ม

วิชาการพ

จัดการ

สังคมและ

การ

บรหิารงาน

ท้องถิ่น 
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entrepreneurship, studying the case of participatory 

action research for social entrepreneurship both in 

the country and abroad, participatory action 

workshop with social entrepreneur, knowledge 

application and transfer of participatory action 

research for social entrepreneurship 

  191454 การประกอบการสีเขียว                    3(2-2-5) 

Green Entrepreneurship 

 แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการสีเขียว

และการพัฒนาที่ย่ังยืน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนว

ทางการแก้ปัญหา การประกอบการเพื่อสังคม

เกี่ยวกับการจัดการของเสีย การรีไซเคิล พลังงาน

ทางเลือก เทคโนโลยีสีเขียว นโยบายที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน   

 Concept of green entrepreneurship and 

sustainable development, environmental problems and 

solutions, entrepreneurship in waste recycling, the use of 

alternative power sources, green teachnologies, 

environmentally friendly policies and solutions 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191455 การระดมทรัพยากรกับการประกอบการทางสงัคม

3(2-2-5) 

Resource Mobilization and Social Entrepreneurship 

ป ร ะ เ ภ ท ท รั พ ย า ก ร ด้ า น ต่ า ง ๆ 

องค์ประกอบการระดมทรัพยากร โอกาสการระดม

ทุน  รูปแบบการระดมทรัพยากร การค้นหาและ

ออกแบบเคร่ืองมือส ารวจทุนชุมชน การจัดท าแผน

และประเมินความเสี่ยง และการจัดการทุนเพื่อการ

ประกอบการทางสังคม 

              Types of resources, compositions of 

resources, opportunity in capital mobilization, types of 

resource mobilization, searching and designing tools for 

community survey, planning and risk assessment, and 

management of capitals for social entrepreneurship 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

(4) กลุ่มวิชาสังคมศกึษา (6) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  

191341 ประวัติศาสตรก์ับการประยุกต์ใช้               3(2-2-5) 

History and Applications 

หลักการและวิธีการของประวัติศาสตร์ เวลาและยุค

สมัยทางประวัติศาสตร์ การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

191360 ประวัติศาสตรก์ับการประยุกต์ใช้       3(2-2-5) 

History and Applications 

หลักการและวิธีการของประวัติศาสตร์ 

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การใช้หลักฐาน

ปรับรหัส

วิชา 
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ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

ประวัติ ศาสต ร์นิพนธ์กับส านั กคิด  ประวัติ ศาสต ร์ โลก 

ประวัติศาสตร์ไทยและข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์ การใช้

ทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส าหรับการศึกษา

ประวัติศาสตร์ การน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้เพื่อการ

พัฒนา 

              Principles and methods of history, time and era of 

history, how to use historical sources and evidence, historiography 

and schools of thought, world history, Thai history and historical 

discussion, how to apply theories in humanities and social sciences 

to the study of history, historical approaches and their application 

to development 

ทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับส านักคิด 

ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตรไ์ทยและข้อถกเถียง

ทางประวัติศาสตร์ การใช้ทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 

การน าวิธีการทางประวัติศาสตรไ์ปใช้เพื่อการพัฒนา 

                 Principles and methods of history, time 

and era of history, how to use historical sources and 

evidence, historiography and schools of thought, world 

history, Thai history and historical discussion, how to 

apply theories in humanities and social sciences to the 

study of history, historical approaches and their 

application to development 

191342 ภูมิศาสตรก์ับการพัฒนา                      3(2-2-5) 

Geography and Development 

ลักษณะทางกายภาพของโลก  เค ร่ืองมือทาง

ภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ค้นหา วิเคราะห์ สรุป และข้อมูล

สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพโลกปรากฏการณ์ธรรมชาติกับมนุษย์ที่ก่อให้เกิด

การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม การปลูกจิตส านึก การมีส่วน

ร่วมในการอนุ รักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

               The physical characteristics of the earth, effective 

geographical tools in searching, analyzing and summarizing 

geographical information, links between the physical environment, 

the natural world and humanity as a basis of cultural creativity, to 

raise awareness of participation in the conservation and 

management of natural resources and the environment for 

sustainable development 

191361 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนา  3(2-2-5) 

 Geography and Development 

ภูมิศาสตร์กายภาพ ลักษณะทางกายภาพ

ของโลก การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง

ประเทศ ภูมิศาสตร์เมือง การวางแผนพัฒนาเมือง 

ระบบการตั้งถิ่นฐาน การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร 

ปัญหาการใช้ที่ดินในเมือง การคมนาคมขนส่ง ที่อยู่

อาศัย และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

Physical geography, physical 

characteristics of the earth, economic and social 

development, urban geography; urban planning and 

development; settlement systems; migration; 

problems in urban land use; transportation; housing, 

and natural resources and environmental 

management for sustainable development. 

ปรับรหัส

วิชา 

191343 ศาสนากับการพัฒนา                         3(3-0-6) 

Religion and Development 

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งระดับปัจเจกและระดับ

สังคม ความเป็นมาและความส าคัญของศาสนาที่มีต่อการ

พัฒนาตนเองและสังคม และตัวอย่างของการประยุกต์ใช้

หลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

 Concepts of self-development and social development, 

background and significance of religions with special references to 

those developing an individual life as well as society, and a case 

study of the application of religious teachings for self and social 

development 

191362 ศาสนากับการพัฒนา                     3(3-0-6) 

Religion and Development 

 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งระดับปัจเจก

และระดับสังคม ความเป็นมาและความส าคัญของ

ศาสนาที่มีต่อการพัฒนาตนเองและสังคม และ

ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคม 

 Concepts of self- development and social 

development, background and significance of religions 

with special references to those developing an individual 

ปรับรหัส

วิชา 
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life as well as society, and a case study of the application 

of religious teachings for self and social development 

191344 ศาสตร์แห่งพระราชา                              3(2-2-5) 

Science of the King 
  ปิดรายวิชา 

  191363 ปรชีาญาณไทย                             3(2-2-5) 

Thai Intellectual Competency 

 ความเป็นมาและลักษณะส าคัญของคนไทย 

วิธีคิดและวิถีแห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมด้านต่าง ๆ ปรีชาญาณไทยในบริบทการ

เปลี่ยนแปลงและบริบทโลกสมัยใหม่ สังเคราะห์ความ

เป็นคนไทยในอุดมคติ 

 Background and characteristics of Thais, ways 

of thinking and learning, creations and innovations, Thai 

intellectual competency in changing and modern world 

contexts, synthesis of being an ideal Thai 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

191445 พลเมืองกบัการพัฒนา                       3(2-2-5) 

Citizenship and Development 

 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับมนุษย์  

หน้าที่พลเมืองดีที่มีต่อสังคมในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับพลโลก  

สิทธิมนุษยชน  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย การเคารพสิทธิของ

ตนเองและผู้อื่น  รู้จัก ตระหนักและการแสดงออกถึงการ

อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 Relations between human and society development and 

good civic duties in society on the local level to the civil society 

level, human rights, legal practice, right respect of self and others, 

knowing, awareness and expression of the cultural preservation and 

heritage and Thai traditions 

191364 พลเมืองกบัการพัฒนา                       3(2-2-5) 

Citizenship and Development 

 พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ

มนุษย์  หน้าที่พลเมืองดีที่มีต่อสังคมในระดับท้องถิ่น

จนถึงระดับพลโลก  สิทธิมนุษยชน  การปฏิบัติตน

ตามกฎหมาย การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  

รู้จัก ตระหนักและการแสดงออกถึงการอนุรักษ์และ

สืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

 Relations between human and society 

development and good civic duties in society on the local 

level to the civil society level, human rights, legal 

practice, right respect of self and others, knowing, 

awareness and expression of the cultural preservation 

and heritage and Thai traditions 

ปรับรหัส

วิชา 

191446 มโนทัศน์และวิธกีารสอนสังคมศกึษา          3(2-2-5) 

Paradigm and Methodology of Social Study 

 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทางสังคมศึกษา  ความคิด

รวบยอดทางสังคมศึกษาในแต่ละสาระวิชา รูปแบบแผนผัง

ความคิดที่เอื้อต่ออ านวยต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับเนือ้หา

บทเรียนทางสังคมศึกษา  กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอด

ให้แก่ผู้เรียนรายวิชาสังคมศึกษา และเทคนิควิธีการสอนทาง

สังคมศึกษา 

 Theories and concepts of social studies, comprehensive 

concepts in social studies, mind mapping that is suitable for the 

enablement of education in social studies, processes of 

191365 มโนทัศน์และวิธกีารสอนสังคมศกึษา    3(2-2-5) 

Paradigm and Methodology of Social Study 

 ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทางสังคมศึกษา  

ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษาในแต่ละสาระวิชา 

รูปแบบแผนผังความคิดที่เอื้อต่ออ านวยตอ่การเรียนรู้

และเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนทางสังคมศึกษา  

กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียน

รายวิชาสังคมศึกษา และเทคนิควิธีการสอนทาง

สังคมศึกษา 

ปรับรหัส

วิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

comprehensive concept development for students in social studies, 

and techniques for teaching social studies 
 Theories and concepts of social studies, 

comprehensive concepts in social studies, mind mapping 

that is suitable for the enablement of education in social 

studies, processes of comprehensive concept 

development for students in social studies, and 

techniques for teaching social studies 

191447 สื่อกับการพัฒนาสงัคม                          3(2-2-5) 

Media and Social Development 

         ค ว ามหม า ย   ค ว า มส า คั ญ   ส ถ า นก า ร ณ์ ก า ร

สื่อสารมวลชนและการใช้สื่อในสังคม งานพัฒนาสังคมใน

ประเด็นสื่อ ตลอดจน การพัฒนาและวิธีการใชส้ื่อ ในงานพัฒนา

สังคมและการศึกษา 

 Meaning, importance, media use and current 

communication in society, social development communication 

issues, development and using media for social development and 

education 

191460 สื่อกับการพัฒนาสงัคม                   3(2-2-5) 

Media and Social Development 

         ความหมาย  ความส าคัญ  สถานการณ์การ

สื่อสารมวลชนและการใช้สื่อในสังคม งานพัฒนา

สังคมในประเด็นสื่อ ตลอดจน การพัฒนาและ

วิธีการใชส้ื่อ ในงานพัฒนาสังคมและการศึกษา 

 Meaning, importance, media use and current 

communication in society, social development 

communication issues, development and using media for 

social development and education 

ปรับรหัส

วิชา 

191448 ท้องถิ่นศกึษา                                        3(2-2-5) 

Local Studies 

 แนวคิดและหลักการที่ว่าด้วยชุมชนและท้องถิ่น วิธี

การศึกษาท้องถิ่นแบบองค์รวมทั้งในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เทคนิคและเคร่ืองมือใน

การศึกษาท้องถิ่น รวมถึงการออกแบบหลักสูตรและการสอน

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในสถานศึกษา 

 Concepts and principles relating to community and 

locality, comprehensive studies of the locality concerning social, 

economic, political, cultural and environmental aspects, techniques 

and tools in local studies including curriculum design and local 

studies teaching at school 

191461 ท้องถิ่นศกึษา                               3(2-2-5) 

Local Studies 

 แนวคิดและหลักการที่ว่าด้วยชุมชนและ

ท้องถิ่น วิธีการศึกษาท้องถิ่นแบบองค์รวมทั้งในมิติ

ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม เทคนิคและเคร่ืองมือในการศึกษาทอ้งถิน่ 

รวมถึงการออกแบบหลักสูตรและการสอนสาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่นในสถานศึกษา 

 Concepts and principles relating to 

community and locality, comprehensive studies of the 

locality concerning social, economic, political, cultural and 

environmental aspects, techniques and tools in local 

studies including curriculum design and local studies 

teaching at school 

ปรับรหัส

วิชา 

191449 การสอนสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม         3(2-2-5) 

Moral Teaching 

 ความหมายและความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม

ในสังคมปัจจุบัน เกณฑ์ตัดสินคุณธรรมจริยธรรม เทคนิคและ

วิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม การวัดผลประเมินผล 

และกรณีศึกษาการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน

และต่างประเทศ     

 Meaning and significance of morality in contemporary 

society, moral judgement, techniques and methods of moral 

191462 การสอนสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม    3(2-2-5) 

Moral Teaching 

 ความหมายและความส าคัญของคุณธรรม

จริยธรรมในสังคมปัจจุบัน เกณฑ์ตัดสินคุณธรรม

จริยธรรม เทคนิคและวิธีการสอนสอดแทรกคณุธรรม

จริยธรรม การวัดผลประเมินผล และกรณีศึกษาการ

สอนสอดแทรกคุณธรรมจ ริยธรรมทั้ ง ในและ

ต่างประเทศ     

 Meaning and significance of morality in 

contemporary society, moral judgement, techniques and 

ปรับรหัส

วิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

teaching, evaluation, and best practice in moral teaching at national 

and international levels 
methods of moral teaching, evaluation, and best practice 

in moral teaching at national and international levels 

  191463 ประเด็นร่วมสมัยทางสงัคมศึกษา       3(2-2-5) 

Contemporary issue in Social Studies 

          การสัมมนาและน าเสนอโครงงานทางวิชาการ

ที่เหมาะสมและเป็นประเด็นร่วมสมัยทางสังคมศึกษา 

เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาผลงานวิชาการสังคมศึกษาที่

เกี่ยวข้อง การอภิปรายร่วมกัน และน าไปประยุกต์ใช้

ต่อการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา 

          Seminar and appropriate propose academic 

project presentation and Contemporary issue in Social 

Studies to enable students to study related social studies 

work; discussion and applied to learning management in 

social studies 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191464 การพัฒนาทักษะชีวติในสังคมรว่มสมยั   3(2-2-5) 

Life Skills Development in Contemporary Society 

 หลักการ และเทคนิคในการพัฒนาตนเอง 

และ ผู้อื่ น ในการเ รียน รู้  ป รับตัว  เอาตัวรอดใน

สถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ เช่น การรู้เท่าทันคน 

การรู้เท่าทันสื่อ ฯลฯ ด้วยกระบวนการการเรียนรู้

อย่างมีส่วนร่วมแบบปฏิบัติการผ่านเทคนิควิธีต่าง ๆ 

เช่น เกมส์ กิจกรรม และบทบาทสมมติ ในรูปแบบ

การคิดเชิงวิเคราะห์ ออกแบบเชิงวิเคราะห์ และการ

สังเคราะห์ 

          Principles and techniques for personal 

development and others in learning to adapt and survive 

in various social situations, such as being aware of 

people, media literacy, etc., with a participatory learning 

process, performed through techniques such as games, 

activities, and role play in a critical thinking, design 

thinking and synthetic 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  191465 การจัดท าการศึกษาอิสระส าหรับนักเรียน 3(2-2-5) 

Organizing an Independent Study for students 

          โครงร่างการศึกษาอิสระ การตั้งค าถามที่

น่าสนใจและร่วมสมัยแก่นักเรียน การแนะแนวและ

พัฒนาหัวข้อการศึกษาอิสระส าหรับนักเรียน การ

ส ร้ า ง แ ล ะ ก ร ะบ วนก ารจั ด ก า รกลุ่ ม ก า รจั ด

ท าการศึกษาอิสระของนักเรียน การสืบค้น การจัด

ประเภท หมวดหมู่ การเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่ 

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า        18 หน่วยกิต 

โดยนิสิตต้องเลือกศกึษาวชิาเอกเลือกเพียงใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 

เพื่อจัดท ารายงานการศึกษาอิสระของนักเรียน การ

เขียนสรุปและการน าเสนอการศึกษาอิสระส าหรับ

นักเรียน กรณีตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติ 

          Independent study outline, asking interesting and 

contemporary questions for students, guidance and 

development of independent study topics for students, 

group building and management process, organizing 

student independent study, searching, classifying, 

compiling and analyzing data for the preparation of 

student independent study reports, writing summaries 

and independent study presentations for students, case 

studies and practice 

191451 

หรือ 

การศึกษาอิสระ                                    6(0-18-9) 

Independent Study 

             การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ และการอภิปราย ใน

หัวข้อทางด้านการพัฒนาสังคม 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in social development 

191470

หรือ 

การศึกษาอิสระ                            6(0-18-9) 

Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย 

การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ และ

การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านการพัฒนาสังคม 

 Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and discussing in 

social development 

ปรับรหัส

วิชา 

191452 

หรือ 

การฝึกงาน                                  6(0-18-9) 

Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เ กี่ ยวข้องกับการพัฒนาสั งคมในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

  Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in social development in private or government 

sectors 

191471 

หรือ 

การฝึกงาน                                  6(0-18-9) 

Professional Training 

        การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบ การณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

        Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in social development in private or 

government sectors 

ปรับรหัส

วิชา 

191453 สหกิจศกึษา                             6(0-18-9) 

Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบ การณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

   Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in social development as an apprentice in private or 

government sectors 

191472 สหกิจศกึษา                             6(0-18-9) 

Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบ 

การณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สังคมในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

   Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in social development as an 

apprentice in private or government sectors 

ปรับรหัส

วิชา 

 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                          6 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 001101   ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

192101 รัฐศาสตรเ์บือ้งต้น 

 

3(3-0-6) 002101 การใชเ้ทคโนโลยยุีคดิจิทัล 1(0-2-1) 

100001 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

3(3-0-6) 003101 สุนทรีศาสตรใ์นการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

191100 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ขั้นพื้นฐาน 

3(3-0-6) 100001 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 

191101 ปรัชญาสังคม 

 

3(3-0-6) 191100 ประวัติศาสตร ์สังคมวทิยาและ

มานุษยวิทยา 

3(3-0-6) 

   192101 รัฐศาสตรเ์บือ้งต้น 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

3(2-2-5) 

191102 ทฤษฎแีละวิธีวิทยาทางสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยา 1 

3(3-0-6) 191101 จิตวทิยาสังคม 3(3-0-6) 

191103 การประกอบการทางสังคม 3(3-0-6) 191102 ปรัชญาสังคม 3(3-0-6) 

   193101 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ

และวิชาชีพ 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-6-2) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
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191201 จิตวทิยาสังคมแนวสงัคม

วิทยา 

3(3-0-6) 191200 การประกอบการทางสังคม 3(2-2-5) 

191202 ทฤษฎแีละวิธีวิทยาทางสงัคม

วิทยาและมานุษยวทิยา 2 

3(2-2-5) 191201 ทฤษฎแีละวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

3(2-2-5) 

191204 ปัญหาสงัคมกับการพัฒนา

ในประชาคมอาเซียน 

3(2-2-5) 191202 การอา่นงานทางพัฒนาสงัคม 

 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อมและชมุชน 1(0-3-1) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 

3(3-0-6) 191203 แนวคิดและทฤษฎกีารพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 

3(2-2-5) 191204 ปัญหาสงัคมกับประเด็นการพัฒนาสงัคม  3(2-2-5) 

191200 แนวคิดและทฤษฎกีาร

พัฒนาสังคม  

3(3-0-6) 191205 ระบบบรหิารราชการไทยกับการพัฒนา

สังคม 

3(2-2-5) 

191203 โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม 3(3-0-6) 191206 เทคโนโลยกีับการพัฒนาสงัคม 3(2-2-5) 

191205 ระบบบรหิารราชการไทยกับ

การพัฒนาสังคม 

3(2-2-5) 191208 นวัตกรรมทางสงัคมและวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

191300 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ  3(2-2-5) 003305   กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่าร

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191300 ระเบียบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 191301 การวางแผนและการประเมิน

โครงการ  

3(2-2-5) 

191302 สังคมสงเคราะหแ์ละ

สวัสดิการสังคมเบื้องต้น 

3(2-2-5) 191302  การวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม 

3(2-2-5) 

191303 การบรหิารนโยบาย

สาธารณะกับการพัฒนา

สังคม 

3(2-2-5) 191303  นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา

สังคม  

3(2-2-5) 

191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191304  ประชากรกับการพัฒนา 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191305  การด าเนินงานพฒันาสงัคม 3(2-2-5) 

191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191 xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 191xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

191301 การด าเนินงานพฒันาสงัคม 3(2-2-5) 191xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

191304 การวางแผน และการประเมิน 

โครงการ 

3(2-2-5) xxxxxx  วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

191400 สัมมนา 1(0-3-2) 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วิชาชีพ 

3(0-6-3) 

191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191400 สัมมนา  1(0-3-2) 

191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

191xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 191xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

   xxxxxx  วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

* 141451 การศึกษาอิสระ 6 (0-18-9) * 191470 การศึกษาอิสระ 6 (0-18-9) 
* 141452 การฝึกงาน 6 (0-18-9) * 191471 การฝึกงาน 6 (0-18-9) 
*141453 สหกิจศกึษา 6 (0-18-9) * 191472 สหกิจศกึษา 6 (0-18-9) 

หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 



189 
 

 

 



190 
 

 

 

 



191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวพิากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

รายงานการประชมุวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ประวัติอาจารย์ 
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ชื่อ-สกุล   นายไชยันต์  รัชชกูล   

รหัสประจ าตัวประชาชน 37303006xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

     อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 
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ประวัติการศึกษา  
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สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน (ศูนย์พุฒิภัทร) ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. ใน 
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Proceedings เครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4, 6 มีนาคม 2563, 
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Perspectives วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564, หน้า 1499-1515. 

วราภรณ์ ฉลาดธัญญกิจ อภิจิต ใจอ่อน ปรียา ปวงขจร มณิชญา สุดประเสริฐ และมนตรา พงษ์นิล. 

(2564). การขยายตัวของกลุ่มชนช้ันกลางในกิจกรรมการออกก าลังกายและกีฬาบริเวณลาน

อเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้ งที่  1  The 1st CRRU National 

Conference on Local Development “วิถีชีวติใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น”New Normal and Local 

Development Perspectives วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564, หนา้ 153-167. 

รัฐศาสตร์ รัตนา สมศรี เฌอหมื่อ สุจินันท์ มุงเมิน อนุวัติ ข้ามสี่ และมนตรา พงษ์นิล. (2563). การก่อ

ตัวและการปรับตัวของร้านเสื้อผ้ามือสองในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมือง

พะเยา. Proceedings การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 

พ.ศ.2563 “New Normal New Life: กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิ

ปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์. วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563, หนา้ 569-579. 

ศาสตร์ศิลป์ มหาไม้ สุชาวลี ชูช่วย อมรรัตน์ มีวังแดง นภสร สุขใจ และมนตรา พงษ์นิล. (2563). 

เงื่อนไขและผลกระทบของร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาในการเข้าร่วมแอปพลิเคช่ัน

ระบบจัดส่งอาหาร. รวมบทคัดย่อและบทความ (Proceedings) ประชุมวิชาการรัฐประศาสน

ศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal” วัน

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563. สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส านัก

วิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, หนา้ 399-411. 

เกศกนก  ไชยโย อนุวัต วังวล และมนตรา  พงษ์นิล. (2563). การขยายตัวและจินตภาพชุมชนนิยมของ

ร้านกาแฟริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การ

ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 

“ท้องถิ่นในจินตนาการ: ความเข้มแข็งจากฐานการพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 5-7 มีนาคม 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, หนา้ 1290-1301. 
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มนตรา  พงษ์นิล. (2562). มุ่งสูชุ่มชนผูป้ระกอบการ: โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมอืงของ 

ชาวประมงกว๊านพะเยา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี

ที่ 27 ฉบับที่ 53 มกราคม - เมษายน 2562, หนา้ 156-180. 
 

มนตรา  พงษ์นิล. (2562). ประเพณีประดิษฐ์ รัฐนาฏกรรมกับชุมชนจนิตกรรมในสังคมไทย: 

การพัฒนากรอบความคิด. วารสารพื้นถิ่นโขง ชีมูล มรภ.อุดรธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-

มิถุนายน 2562), หนา้ 161-190. 
 

มนตรา  พงษ์นิล. (2562). ชุมชนนิยมใน "เมืองน่าอยู่": อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง. วารสารศิลป

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562), หนา้ 48-78. 

มนตรา  พงษ์นิล. (2562). การบูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา: องค์ความรู้และการ

พัฒนานวัตกรรม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - 

มิถุนายน 2562), หนา้ 1-14. 

มนตรา  พงษ์นิลและคณะ. (2562). การสร้างสังคมปลอดเชื้อ: การจัดระเบียบเยาวชนผ่านงานวิจัยและ 

พัฒนาเกี่ยวกับสุราในจังหวัดพะเยา. วารสารสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562), หนา้ 71-82. 
 

มนตรา  พงษ์นิล. (2561). การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลทางการเกษตรนาข้าวบ้านจ าป่าหวายกับ

ความพร้อมเป็นเกษตรอัจฉริยะในบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา. วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ ประจ าปี 2561, หน้า 

39-47. 

มนตรา  พงษ์นิล. (2561). อ านาจชีวะเหนือผังเมือง: การเผยตัวของทุนนิยมและการพัฒนาใน

สุญญากาศของผังเมืองรวมเมืองพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2561 Built 

Environment Research Associates Conference, BERAC 9. 15 มิถุนายน 2561, หนา้ 601-611. 

มนตรา พงษ์นิล สรณ์สริิ พร้อมสุข เปรมฤดี ด้วงงาม จารุวัฒน์ ศรเีทพ จริายุ อินเทียมใจ จริภัทร  

ธรรมศิริ และอนุชา ปัญญาหล้า. (2561). ประเภทการใชบ้ริการทางสุขภาพจากการแพทย์แผน

จีนในพื้นที่ต่างบริบท. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ 

ประจ าปี 2561 หัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. วัน
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ศุกร์ที่ 23  กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาช้ัน 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์

ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย, หนา้ 1049-1058. 
 

มนตรา พงษ์นิล ศิริลักษณ์ แพงผา อรอุมา เหิมหอม และสายรุ้ง อินทะบุญ. (2561). การเปลี่ยนแปลง

พื้นที่และการใช้สารเคมีทางการเกษตรในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดพะเยา. หนังสือรวม

บทความสืบเนื่องจากการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0”.  วันที่ 18 

มกราคม 2561, หนา้ 329-341. 
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

วรรณภา ทองแดง. (2562). การวางแผนเชงิกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐไทย: กุญแจแหง่ความส าเร็จและ

บทเรียนจากประเทศตะวันตก. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 

19(1), หนา้ 173-188. 

ดนุวัศ สาคริก และ วรรณภา ทองแดง. (2562). นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียน. กรุงเทพฯ: 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 

นิสติปีที่ 1 

PLO 7ผู้เรยีนสามารถน าองค์

ความรูท้างมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตรไ์ปใช้ในการคิด 

วิเคราะห์ และ/หรอืวิพากษ์ และ/

หรอืสรา้งสรรค์ความรูใ้หม ่ๆ ได้

ในดา้นการพัฒนาสังคม 

บรรยาย ตั้งค าถาม วิเคราะห ์

อภิปราย เปรียบเทียบ น าเสนอ

กรณีศึกษา วิพากษว์ิจารณ ์และ

น าเสนอทางเลือกหรอืสังเคราะห์

เพื่อสรา้งความรูใ้หม ่ๆ ข้อคน้พบ

ใหม ่ๆ หรอืกรณศีึกษาใหม ่ๆ 

สอบวัดความรู้ความเข้าใจ 

จัดท ารายงาน/บทความ/ผลงานวิชาการ

ในรูปแบบกลุ่ม/เดี่ยว การมีส่วนรว่ม

และการแลกเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ  การ

น าเสนอ  

นิสติปีที่ 2 

PLO 8ผู้เรยีนสามารถจัดการ

ข้อมูลในประเดน็ตา่ง ๆ ของ

ชุมชนท้องถิ่นและสังคมไดอ้ยา่ง

เป็นระบบ โดยใช้ความรูแ้ละ

ทักษะในการศึกษาการพัฒนา

สังคมมาประยุกตใ์ช้ 

ทักษะการเก็บรวบรวม จัดท าและ

จัดการข้อมลู การลงพืน้ที่

ภาคสนาม กรณีศึกษาจาก

ผู้เช่ียวชาญ 

สอบวัดความรูค้วามเข้าใจ 

จัดท ารายงาน/บทความ/ผลงานวิชาการ

ในรูปแบบกลุ่ม/เดี่ยว การมีส่วนรว่ม

และการแลกเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ  การ

น าเสนอ  การถอดบทเรียน/บันทึกการ

จัดการขอ้มูลภาคสนาม  

นิสติปีที่ 3 

PLO 9ผู้เรยีนสามารถบรหิาร

จัดการองค์ความรูด้้านการ

พัฒนาสังคมและประยุกต์ใช้

ทักษะ เครื่องมือ เทคนิค 

เทคโนโลยีและสารสนเทศในการ

ประยุกต์ใชแ้ละปฏิบัติการพฒันา

สังคมได ้

การพัฒนางานวิจัย โครงการ 

โครงงานและนวตักรรมด้วยการ

บรหิารจัดการบูรณาการกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

สอบวัดความรูค้วามเข้าใจ 

จัดท ารายงาน/บทความ/ผลงานวิชาการ

ในรูปแบบกลุ่ม/เดี่ยว การมีส่วนรว่ม

และการแลกเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ  การ

น าเสนอ  การถอดบทเรียน/บันทึกการ

จัดการขอ้มูลภาคสนาม ประยุกต์ใช้

ทักษะ เครื่องมอื เทคนิค เทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

นิสติปีที่ 4 

PLO 10ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ทักษะการเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงในการจัดการพฒันา

สังคมในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 1) 

กล้าแสดงออกซึ่งจุดยืนของ

ตนเอง 2) มคีวามเชื่อมั่นและ

กระตุ้นผู้เรียนให้เกดิการเรียนรู ้

การสรา้งพืน้ที่การฝึกแสดงออก

ทางความคดิและการพัฒนา

สังคม โดยมีผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง

และมสี่วนร่วม 

ทักษะการน าเสนอ การแสดงออก การ

ถ่ายทอดความรู้ และการมีส่วนรว่ม 
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เคารพต่อเพื่อนมนุษย์ 3) ใช้

คุณค่าของทุนทางสังคมด้าน

ต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันการ

พัฒนา 4) มคีุณลักษณะเป็นผู้ที่

ใฝ่หาการเรียนรู้ตลอดชวีิต 5) 

มีความสามารถที่จะเผชิญและ

จัดการกับความสลับซับซ้อน

กับสถานการณต์่าง ๆ ได้ และ 

6) เป็นผู้มีวสิัยทัศนใ์นการ

พัฒนา 
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