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ปรัชญาของหลักสูตร  
 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนา ที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะการพัฒนา ผสานกับความรู้และทักษะ
นวัตกรรมทางสังคม เป็นผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาสังคมที่
ทันสมัย มีจิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองโลกท่ีเข้าใจสังคม ตนเองและผู้อื่น 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
 1) มีความรู้ด้านทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาสังคม ความรู้นวัตกรรมทางสังคม และความรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาภาคอีสาน โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาระดับภูมิภาคและสากล  
  2) มีความคิดเชิงระบบ (Systems thinking) การคิดเชิงวิพากษ์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ (Critical and innovative mind)  
 3) มีทักษะการปฎิบัติงานด้านการพัฒนา สามารถใช้ความรู้ ทักษะนวัตกรรมทางสังคม และเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์กระบวนการพัฒนาสังคม 



 4) มีคุณลักษณะเป็นพลเมืองโลกในระบอบประชาธิปไตย ยอมรับความหลากหลายในสังคม  
มีจิตสาธารณะ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี 
 5) มีศีลธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม และ
จรรยาอันดีงามในการด ารงชีวิต              
     
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1. นักพัฒนาสังคม 
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
3. นักทรัพยากรมนุษย์ 
4. นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. วิทยากรกระบวนการ  
6. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านนวัตกรรมการทางสังคม 
7. เจ้าหน้าที่ในองค์กรที่ท างานด้านนวัตกรรมทางสังคม 
8. เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. ผู้ประกอบการทางสังคมที่ใช้นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนา 
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Resposibility: CSR) 
11. นักสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) 
12. ประกอบอาชีพอิสระ 
 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ  

หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    

1.1 กลุ่มวิชาภาษา        
     1) กลุ่มวิชาภาษาไทย  
     2) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    

15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
การจัดการ    

3 หน่วยกิต 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 



หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน         จ านวน 18 หน่วนกิต 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 45 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชาโท       ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                   15 หน่วยกิต 
          1) กลุ่มภาษาไทย                  3 หน่วยกิต 
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)    

2) กลุ่มภาษาอังกฤษ                            12 หน่วยกิต 
     ก. ภาษาอังกฤษบังคับ                               6 หน่วยกิต 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6)  
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 

  ข. ภาษาอังกฤษเลือก              6 หน่วยกิต 
                   กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            3 หน่วยกิต                        
1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
      (English for Humanities and Social Sciences) 

กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)    3 หน่วยกิต 
1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English for Travel)    3(3-0-6) 
หรือ 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)      3(3-0-6) 
หรือ 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)    3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                 3 หน่วยกิต 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)     3(3-0-6) 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     3 หน่วยกิต 
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
    (Peaceful Conflict Management as Citizens)  
 
 



1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                3 หน่วยกิต 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย      3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
หรือ 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)   3(3-0-6) 
หรือ 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   

1.5 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ     3 หน่วยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
    (Information Technology for digital life)    
หรือ   
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต (Science and Technology for Future) 3(3-0-6) 
หรือ 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)   3(3-0-6) 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป เลือกตามความสนใจ 1 รายวิชา                       3 หน่วยกิต 
        1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)           3(2-2-5) 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)     3(3-0-6)  
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)      3(3-0-6) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                           3(3-0-6) 
 1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)            3(3-0-6) 
1100 110 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต    3(3-0-6) 
         (Science for Developing Future World Career Skills)       
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)    3(3-0-6) 
1100 146 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
         (Climate Change and Biodiversity) 
1200 111 เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน (Safety Agriculture in Daily Life)       3(3-0-6) 
1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน (Artificial Intelligence in Daily Life)      3(3-0-6) 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
    (Modern Business Management and Entrepreneurship)   
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)                            3(3-0-6) 
1704 120 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise Management)               3(3-0-6) 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                        3(3-0-6) 
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)                3(3-0-6) 



2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน จ านวน 18 หน่วยกิต 

1451 111 ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theories)      3(3-0-6) 
1451 112 ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตร์       3(3-0-6) 

 (Theories and Concepts of Social Science) 
1451 220 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)           3(2-2-5) 
1451 221 การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม (Development of Innovative Thinking)  3(2-2-5) 
1451 234 การวิเคราะห์ชุมชนและสังคม (Community and Social Analysis)               3(2-2-5) 
1451 331 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research)              3(2-2-5) 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 45 หน่วยกิต 
1451 110 อีสาน โลกและความพลิกผัน (Isan, Global and Disruption)   3(3-0-6) 
1451 113 กฎหมายกับการพัฒนา (Laws and Development)        3(3-0-6) 
1451 231 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม            3(2-2-5) 
              (Creative Activities for Social Innovation Creation) 
1451 232 กิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนา (Social Enterprise and Development)  3(2-2-5) 
1451 233 ดิจิทัลและการสื่อสารสังคม (Digital and Social Communication)     3(2-2-5) 
1451 320 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)                               3(2-2-5) 
1451 330 การบริหารโครงการ (Project Management)                   3(2-2-5) 
1451 332 การจัดการข้อมูลเพ่ือนวัตกรรมการพัฒนาสังคม                3(2-2-5)     
(Data Management for Social Development Innovation)  
1451 333 นวัตกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management Innovation)          3(2-2-5) 
1451 334 นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางสังคม     3(2-2-5)     
(Public Policy and Social Innovation)  
1451 335 การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา (Training for Development)   3(2-2-5) 
1451 430 วิจัยเพื่อนวัตกรรมทางสังคม (Research for Social Innovation)     3(2-2-5) 
1451 440 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสังคม           3 หน่วยกิต 

    (Social Development Innovation Project)   
1451 441 การฝึกงาน (Internship)                         6 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาชีพเลือกตามความสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้  
1451 210 เพศสภาวะและเพศวิถี (Gender and Sexuality)     3(3-0-6) 
1451 211 นโยบายสาธารณะเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า      3(3-0-6) 
              (Public Policy for Inequality Reduction) 
1451 212 การรับมือความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Coping with Climate Change)   3(3-0-6) 



1451 222 ความยากจนและนวัตกรรมแก้จน       3(3-0-6) 
 (Poverty and Poverty Reduction Innovation)  

1451 223 นวัตกรรมการเกษตรและอาหารกับการพัฒนา     3(3-0-6) 
              (Innovation of Agriculture and Food and Development)   
1451 310 งานและคุณภาพชีวิตแรงงาน (Work and Quality of Workers’ Life)      3(3-0-6) 
1451 311 ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
              (Community and Natural Resource and Environmental Management)  
1451 312 หุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา      3(3-0-6) 
              (Partnership for Development Co-operation)  
1451 313 การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย (Aging Society Preparation)   3(3-0-6) 
1451 321 การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนา (Lifelong Learning for Development)  3(3-0-6) 
1451 323 การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Development)  3(3-0-6) 
1451 336 การประเมินผลโครงการนวัตกรรมทางสังคม      3(3-0-6)     
(Social Innovation Project Assessment) 

2.4 กลุ่มวิชาโท                    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิชาโทใดวิชาโทหนึ่ง จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เช่น  
 2.3.1 วิชาโทประวัติศาสตร์ 
 2.3.2 วิชาโทการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
 2.3.3 วิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
 2.3.4 วิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร 
 2.3.5 วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร 
 2.3.6 วิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
 2.3.7 วิชาโทภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
 2.3.8 วิชาโทบริหารธุรกิจ 
 2.3.9 วิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 2.3.10 วิชาโทการปกครอง 
 2.3.11 วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือรายวิชาที่เปิดเป็น
วิชาเลือกเสรี   
 
 



วิชาโทส าหรับหลักสูตร/ คณะอ่ืน 
 ส าหรับนักศึกษาจากหลักสูตรอื่นที่สนใจเลือกเรียนสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคมเป็นวิชาโท ให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1) กลุ่มวิชาโทบังคับ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
1451 111 ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theories)     3(3-0-6) 
1451 220 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)           3(2-2-5) 
1451 221 การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม (Development of Innovative Thinking)  3(2-2-5) 
 2) กลุ่มวิชาโทเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ ได้แก่ 
1451 210 เพศสภาวะและเพศวิถี (Gender and Sexuality)   3(3-0-6) 
1451 211 นโยบายสาธารณะเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า    3(3-0-6) 
              (Public Policy for Inequality Reduction) 
1451 212 การรับมือความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Coping with Climate Change)   3(3-0-6) 
1451 222 ความยากจนและนวัตกรรมแก้จน     3(3-0-6) 
 (Poverty and Poverty Reduction Innovation)  
1451 223 นวัตกรรมการเกษตรและอาหารกับการพัฒนา                                               3(3-0-6) 
              (Innovation of Agriculture and Food and Development)   
1451 310 งานและคุณภาพชีวิตแรงงาน (Work and Quality of Workers’ Life)      3(3-0-6) 
1451 311 ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 (Community and Natural Resource and Environmental Management)  
1451 312 หุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา      3(3-0-6) 
              (Partnership for Development Co-operation)  
1451 313 การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย (Aging Society Preparation)    3(3-0-6) 
1451 321 การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนา (Lifelong Learning for Development)  3(3-0-6) 
1451 323 การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Development)  3(3-0-6) 

1451 336 การประเมินผลโครงการนวัตกรรมทางสังคม      3(3-0-6)     
(Social Innovation Project Assessment) 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษา 
ชัน้ปีท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 
xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
  (Foundation English I) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1451 111 ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theories)  3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1451 110 อีสาน โลกและความพลิกผัน  
              (Isan, Global and Disruption) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
 นวัตกรรมและการจัดการ 

3(3-0-6) 

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
 (Foundation English II) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 
1451 112 ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตร์   

(Theories and Concepts of  
Social Science)   

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1451 113 กฎหมายกับการพัฒนา   
              (Laws and Development) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 
 

 
 
 
 



ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชามนุยศาสตร์ 

 และสังคมศาสตร์  
 (English for Humanities and Social 
 Sciences) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1451 220 นวัตกรรมทางสังคม  
 (Social Innovation)    

3(2-2-5) 

1451 221 การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม       
             (Development of Innovative Thinking) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1451 231 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม 
              (Creative Activities for Social Innovation 
 Creation) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1451 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 1  3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 
    

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1421 xxx กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก  
 (Elective Group) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1451 234 การวิเคราะห์ชุมชนและสังคม  
             (Community and Social Analysis)               

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1451 232 กิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนา  
 (Social Enterprise and Development) 

3(2-2-5) 

1451 233 ดิจิทัลและการสื่อสารสังคม  
              (Digital and Social Communication) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1451 xxx รายวิชาในกลุ่มกลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 2 3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 



ชั้นปีที่  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 
1451 331 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 (Social Science Research)   

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1451 330 การบริหารโครงการ 
 (Project Management)       

3(2-2-5) 

1451 332 การจัดการข้อมูลเพ่ือนวัตกรรมการพัฒนาสังคม  
 (Data Management for Social  
                Development Innovation) 

3(2-2-5) 

1451 333 นวัตกรรมการจัดการความรู้  
              (Knowledge Management Innovation) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1451 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 3  3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1451 320 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 (Change Agent) 

3(2-2-5) 

1451 334 นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางสังคม
 (Public Policy and Social Innovation) 

3(2-2-5) 

1451 335 การฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา  
              (Training for Development) 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1451 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 4 3(x-x-x) 
1451 xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 5  3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุม่วิชาโท 4  3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 
 

 
 
 



ชั้นปีที่  4  (Forth year)  
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1451 430 วิจัยเพื่อนวัตกรรมทางสังคม  
              (Research for Social Innovation)    

3(2-2-5) 

1451 440 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสังคม  
              (Social Development Innovation Project) 

3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 5  3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1  3(x-x-x) 
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2  3(x-x-x) 

                                                     รวม (Total) 15 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1451 441 การฝึกงาน  
      (Internship) 

6 หน่วยกิต 

รวม (Total) 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                
         1.1.1 กลุม่ภาษาไทย          
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)                             

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ภาษากับการสื่อสาร  ภาษากับความคิด  ศิลปะการใช้ภาษาไทย  การอ่านเชิงวิเคราะห์   
การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
  Language and communication;  language and thoughts;  art of using Thai language;  
analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 
 

1.1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ                      
 ก. ภาษาอังกฤษบังคับ           

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)    3(3-0-6)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
            การเข้าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นและกระชับ  การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างไม่
ซับซ้อนเกี่ยวกับตนเอง  บุคคล  สถานที่และสิ่งของ 

Comprehension of short and precise spoken and written English;  communication 
about oneself, people, places and things by using non-complex language structures 
 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)    3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
              การเข้าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น 
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและอาชีพต่าง ๆ  

Comprehension of spoken and written English;  communication about daily life and 
career-related topics by using more complex language structures 

 
 
 
 
 

 



ข. ภาษาอังกฤษเลือก  
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            

1421 224 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 
              (English for Humanities and Social Sciences) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
             การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียดจ าเพาะทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
การแสดงความคิดเห็น  การเขียนระดับย่อหน้า 

Reading for main ideas and specific details;  expressing opinions;  paragraph writing in 
humanities and social sciences contexts  

 
กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)   

1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)    3(3-0-6) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
             การจับใจความส าคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนในบริบททางการเดินทาง 
             Identification of main points in spoken and written English;  expressing and exchanging 
opinions;  reading for comprehension;  writing in traveling contexts 
 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)     3(3-0-6) 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การจับใจความส าคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนจากสื่อคัดสรร 
        Identification of main points in spoken and written English;  expressing and exchanging 
opinions;  reading for comprehension;  writing on selected media 
 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)   3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การจับใจความส าคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอ่านเพ่ือความเข้าใจ  การเขียนเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
        Identification of main points in spoken and written English;  expressing and exchanging 
opinions;  reading for comprehension;  writing for career preparation 



1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)    3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน  ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  ละคร  
วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกต์ใช้สุนทรียภาพกับความสุข 
         Aesthetics in nature;  aesthetics in everyday life;  visual art;  music;  dance;  theater;  
literary works;  happiness in cultural diversity;  applying aesthetical concepts to happiness    
   

1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์     
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
         (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายของพลเมือง  ความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและประเภท
ของความขัดแย้งและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธี  ความส าคัญของสันติวิธีกับ
ความเป็นพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  บทบาทของ
สถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ  การมี
ส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ  การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย  การสานเสวนา  การใช้อารยะขัดขืน 
      Meaning of citizenship;  citizenship in democratic regime;  meaning and types of 
conflict and violence;  meaning and types of peace and peaceful settlement;  importance of 
peaceful settlement and citizenship;  role of constitution in conflict management and 
prevention of violence;  role of political institutions in conflict management and prevention of 
violence;  formal participation;  informal participation;  negotiation and mediation;  dialogue;  
civil disobedience 

 
1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย     3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเรื่องเพศ  เพศวิถีที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  ศาสตร์และ
ศิลป์ของการปฏิบัติตัวเพ่ือความสุขทางเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเพศ  ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิต  



        Gender;  sexuality and gender roles;  social and cultural dimensions that affect sexual;  
sexuality changes in Thai society;  sexual diversity;  sexual equality;  sexual health;  science and 
art of appropriate practice of sexual happiness;  gender disorder;  sexual danger and prevention;  
prevention and solution of adolescent pregnancy problem;  laws related to sexuality;  
important life skills for living 
 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย  การออกก าลังกายตามช่วงวัย  การประเมินและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาการกับการออกก าลังกาย  การ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         Basic knowledge of sport science;  physical fitness maintenance;  enhancement of 
physical fitness;  exercise program management;  age-appropriated exercise;  evaluation and 
test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  nutrition and exercise;  prevention 
of exercise injury;  applying in daily life 
 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การดูแลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุ์เพศชาย  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  
การปฏิสนธิ การก าหนดเพศและการก าเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซีน  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และการ
ป้องกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  ภาวะไม่เจริญพันธุ์ 
และการรักษา  
        Age-appropriated health care;  developmental psychology;  male reproductive system;  
female reproductive system, fertilization, sex determination and childbirth;  prenatal 
developments and abnormal;  physiological changes and  health care for pregnancy, infant and 
postpartum mother, pre-school child and school age, adolescence and reproductive age, 
golden age and geriatrics;  vaccine;  sexually transmitted diseases and prevention;  family 
planning and birth control;  genetic disorders;  infertility and treatments 

 
 



1.5 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
    (Information Technology for digital life)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ การรู้ดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวด์ส าหรับการสืบค้นและการจัดการ การผลิตงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมและแนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารเทศ  
        Basic knowledge of information technology;  information management process;  
networking technology, online society, digital literacy;  Cloud technology for searching and 
management, creative and innovative production, digital business;  safety, law, ethics and trends 
in information technology 
 
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต      3(3-0-6) 
        (Science and Technology for Future) 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงานและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน   
ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานอย่างฉลาดและปลอดภัย   
พอลิเมอร์และพลาสติก  เคมีอาหาร  การป้องกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี  การจัดการมลพิษทางน้ า 
การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน 
     Basic knowledge of energy and technology;  relationship between energy;  forms of 
energy;  effects of energy consumption on life and environment;  energy conservation;   
inteligent and safe energy consumption;  polymers and plastics;  food chemistry;  preventing 
and manipulating the chemical hazardous wastes;  water pollution management, air pollution 
management, solid and hazardous waste management and sustainable environmental 
development;  technology for the future;  artificial intelligence in daily life 
 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)  3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     หลักการบริหารการเงินส่วนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ความรู้เรื่อง 
ทางการเงิน วินัยทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
การพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ฟินเทคและนวัตกรรมทางการเงิน การจัดการหนี้สิน  



เงินกู้ยมืเพ่ือการศึกษา การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  
การวางแผนภาษี การวางแผนเพื่อการเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 
     Principles of personal financial management;  personal financial planning process;  
financial literacy;  financial discipline;  economic system;  sufficiency economy and application 
in daily life;  career development and entrepreneurship;  FinTech and financial innovation;  debt 
management;  student loan fund;  investment planning;  insurance planning;  risk management;  
tax planning;  planning for retirement;  developing the quality of personal life 
 

1.6 กลุม่วิชาเลือกศึกษาทั่วไป       
1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)    3(2-2-5)         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ประวัติความเป็นมา ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
ทักษะทางการกีฬา ขั้นตอน เทคนิคและทักษะพ้ืนฐานในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพตามรูปชนิดต่าง ๆ   
การวัดและประเมินผล  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 
     Background, importance and basic knowledge of exercise for health;  athletic skills, 
procedure, techniques and fundamental skills for various forms of exercise for health;  
assessments and evaluations;  physical fitness evaluation;  rules, regulations in sport and 
exercise etiquette 
 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)             3(3-0-6) 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการและการอยู่ 
ค่ายพักแรม คุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้น าและผู้ตามทางนันทนาการ  เกมส์ เพลงนันทนาการ ประเภท 
ของกิจกรรม  การเขียนโครงการ แผนการจัดด าเนินการอยู่ค่ายพักแรม  ระเบียบและพิธีการของค่ายพักแรม  
ชนิดของค่ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม  การฝึกภาคสนาม  
     History, philosophy, meaning, importance and benefits of recreation and camping 
activities;  roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and followers;  games, 
recreation music, forms of activities;  writing projects, organizing plans for camping;  camping 
regulations and formalities type of camps, measurement and evaluation of camping;  field 
training for campers 
 
 



1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)  3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  รูปแบบยา
เตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย  เทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ  สิทธิผู้บริโภคและค าประกาศสิทธิผู้ป่วย  
ประเภทของร้านยา  สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร  
ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง  ยาคุมก าเนิด  ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามในชีวิตประจ าวัน  อาหารเพื่อสุขภาพ  
     Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs and health;  
first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  consumer 
rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores;  herbal products in Thai national 
drug list;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  drugs for skin diseases;  
contraceptives;  products for health and beauty in daily life;  foods for health 
 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)      3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
          แนวคิด นิยาม ปรัชญาและองค์ประกอบของสุขภาพ  คุณภาพชีวิต  ปัจจัยทางสังคม โครงสร้าง 
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนากับสุขภาพ  ผลกระทบจากปัญหาสังคม  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  เทคโนโลยีกับสุขภาพ  ค่านิยมและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ  
การสื่อสารสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพ  อารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกาย 
      Concepts, definitions, philosophy and component of health;  quality of life;  social 
factor, social structure, politics, economics, culture, belief, religion and health;  impact of social 
problems, social change;  environment and health;  technology and health;  values and health 
behavior problem;  health communication;  health promotion;  emotion and stress;  exercise 
 

1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 109 วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต (Physical Science and Life)    3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ธรรมชาติและพัฒนาการของวิทยาศาสตร์กายภาพ  ปรากฏการณ์ท้องฟ้า  วิทยาศาสตร์ของโลก  
ปรากฏการทางฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  พลังงานกับชีวิต  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
เพ่ืออนาคต  ชั้นบรรยากาศของโลกและมลพิษทางอากาศ  เคมีในชีวิตประจ าวัน  โลกของพอลิเมอร์และพลาสติก
การน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์  เคมีอาหาร  การป้องกันและการจัดการขยะ
อันตราย  



         Nature and development of physical sciences;  celestial phenomena;  earth science;  
physical phenomena and its usage in daily life;  energy and life;  science and technology for 
future;  earth’s atmosphere and air pollution;  chemistry in daily life;  world of polymers and 
plastics;  utilization of agricultural and industrial waste;  food chemistry;  preventing and 
manipulating the common hazardous wastes 
 
1100 110 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต    3(3-0-6) 
         (Science for Developing Future World Career Skills)       
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ทักษะการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต  ทักษะอาชีพ 
แห่งโลกอนาคต อาชีพแห่งโลกอนาคต วิทยาศาสตร์การอาหาร  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  วิทยาศาสตร์
การแพทย์  วิทยาศาสตร์พลังงานทดแทน  ของเล่นวิทยาศาสตร์  และของใช้วิทยาศาสตร์   
         Meaning and nature of science;  future world learning skills;  future world career skills;  
future world career;  food science;  cosmetics science;  medical science;  renewable energy 
science;  science toys and science appliance 
 
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)    3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด  ความรู้ในโลกดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  โปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล  โรคที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์  
การป้องกันและการรักษา 
         Living in digital life;  safe and smart game playing;  digital knowledge for life-long learning;  
edutainment;  digital life safety;  computer-induced medical, problems and treatment 
 
1100 146 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทางชีวภาพ  3(3-0-6) 

    (Climate Change and Biodiversity) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบ
นิเวศ สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม  เทคโนโลยีติดตามส าหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  แนวทางแก้ไข
ปัญหาในระดับบุคคล ระดับชาติและนานาชาติ  การปรับตัวในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการน าไปใช้   



        Causes of climate change;  effect of climate change on ecosystem, health, economy 
and society;  tracking technology for climate change;  solution approaches at personal, nation 
and international levels;  adaptation in changing environment;  innovation and technology for 
climate change;  Biodiversity and application 
 
1200 111 เกษตรปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน (Safety Agriculture in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความส าคัญของเกษตรปลอดภัย  การวางแผนการท าเกษตรในครัวเรือน  การออกแบบพื้นท่ีการผลิต  
การปลูกพืชผักปลอดภัย  การเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อปลอดภัย  การเลี้ยงปลาปลอดภัย  การจัดหาปัจจัยการผลิต  
การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร  การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
การเรียนรู้ในพ้ืนที่เกษตร  

    Importance of safety agriculture;  planning agricultural works in household;  designing 
the area of production;  planting safety vegetables;  raising layer and broiler chicken;  culturing 
safety fish;  finding factors of production;  harvesting agricultural products;  preserving 
agricultural products;  managing by-product from agricultural activities;  learning in agricultural 
field    

 
1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน (Artificial Intelligence in Daily Life) 3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         นิยามของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ การเรียนรู้ของเครื่อง ข้อมูล การเรียนรู้ลึกและ
ศัพท์เทคนิคเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์  แอปพลิเคชันที่มีปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือในการสร้างโครงงานที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์  ข้อจ ากัดของปัญญาประดิษฐ์  ปัญญาประดิษฐ์ในโลกจริง  ปัญญาประดิษฐ์กับเศรษฐกิจโลก  
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท างาน ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ 
         Definitions of artificial intelligence (AI) and effects in the future, machine learning, 
data, deep learning and AI terminology;  AI applications, tools for AI projects;  AI limitations;  
realistic view of AI;  AI and world economy;  AI for works;  AI in the future and its effects 
 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
    (Modern Business Management and Entrepreneurship)   

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  การระบุโอกาสทางธุรกิจ   
การวิจัยและพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม  การสร้างธุรกิจ  แนวคิดของการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  วิวัฒนาการ



ของการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  การจัดท าแผนธุรกิจ  แผนการจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แผนการด าเนินการ  แผนการตลาด  แผนการเงินและบัญชี 

   Basic knowledge of business;  characteristics of entrepreneurs;  business opportunity 
identification;  research and development and innovation management;  business 
establishment;  concepts of modern business management;  evolution of competitive 
advantage in the 21st century;  business plan;  management and human resource management 
plan;  operation plan;  marketing plan;  financial and accounting plan 

 
1701 102 การจัดการชีวิต (Life Management)      3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
การจัดการชีวิต  การค้นหาตนเอง  การยอมรับตนเอง  การจัดการความมั่นคง  การสร้างสมดุล 

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่  การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การจัดการชีวิตโดยใช้หลักศาสนา   
การเป็นผู้น าตนเอง  

    Life management;  self esteem;  self respect;  stable management;  balancing;  life in 
modern society;  human relation management;  life management through religion;  leadership 

 
1704 120 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Management)   3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความหมายและแนวคิดการท าธุรกิจเพ่ือสังคม  การก่อตั้งธุรกิจเพ่ือสังคม  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจและการจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมในบริบทนานาชาติ  การจัดการการผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน
และระบบข้อมูล  ความรับผิดชอบต่อสังคม  การจัดการธุรกิจเพ่ือประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  การ
ประเมินผลกระทบทางสังคม  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน   

    Meaning and concepts of social enterprise;  social business establishment, 
fundamental of business and social business management in international context;  
management of production, marketing, human resource, finance and information system;  social 
responsibility;  business management for social benefit and responsibility;  evaluating social 
impact;  building sustainability relationship between business and society 

 
 
 
 
 
 



1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)     3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  พุทธเศรษฐศาสตร์  การผลิตและการกระจายผลผลิต  
เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน์ด้านวิถีชีวิต  การจัดการความรู้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง   
               Principles and concepts of sufficiency economy;  Buddhist economics;  production 
and distribution of products;  sufficiency economy in globalization in the ways of life;  
knowledge management;  human resource development and sustainable development;  
application of sufficiency economy 
 
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)      3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    เศษวัสดุเหลือใช้  การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้  การออกแบบและการประยุกต์ใช้เศษวัสดุ   
การสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้  

    Scrap materials;  scrap materials management;  design and applications of scrap 
materials;  creativity from scrap materials  
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1 กลุม่วิชาชีพพื้นฐาน 
1451 111 ทฤษฎีการพัฒนา (Development Theories)     3(3-0-6) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
   ความเป็นมาของทฤษฎีการพัฒนา  ทฤษฎีการพัฒนา ความทันสมัย การพ่ึงพิงและระบบ 
โลก โลกาภิวัตน์ ความยากจน ความเหลื่อมล้ า กระบวนการกลายเป็นชายขอบ  หลังการพัฒนา  แอนโทรโพซีนกับ
การพัฒนา  ความเป็นมาของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ข้อตกลงนานาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ความเติบโตสีเขียว  กรณีศึกษาโครงการพัฒนา 
 Background of development theories;  development theories, modernization, 
dependency and world system, globalization, poverty, inequality, marginalization;  post-
development;  Anthropocene and development;  background of sustainable development;  
agreement on sustainable development goals;  goals and indicators of sustainable 
development;  green growth;  case studies of development projects 
 
 



1451 112 ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตร์       3(3-0-6) 
(Theories and Concepts of Social Science)   

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 พัฒนาการแนวคิดทางสังคมศาสตร์  แนวคิดประจักษ์นิยม  แนวคิดปฏิฐานนิยม   
ทฤษฎีวิวัฒนาการ  ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม  ทฤษฎีขัดแย้ง  ทฤษฎีวิพากษ์  แนวคิดการตีความ   
แนวคิดปรากฏการณ์วิทยา  ทฤษฎีนีโอมาร์กซิสต์  แนวคิดโครงสร้างนิยม  แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม   
แนวคิดสัญญะวิทยา  แนวคิดหลังสมัยใหม่   
 Development of social science concepts;  empiricism;  positivism;  evolutional theory;  
structural-functional theory;  conflict theory;  critical theory;  hermeneutic;  phenomenology;  
neo-Marxist theory;  structuralism;  post-structuralism;  semiology;  postmodernism 
 
 
1451 220 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)          3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 โลกของนวัตกรรมแบบต่าง ๆ  แนวคิดนวัตกรรมทางสังคม  องค์ประกอบของนวัตกรรมทางสังคม การ
สร้างนวัตกรรมทางสังคม  การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมระยะต่าง ๆ  การใช้นวัตกรรมทางสังคมในยุคดิสรัปชั่น  
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม  การพัฒนาระบบนิเวศท่ีบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคม  กิจการเพ่ือ
สังคมกับนวัตกรรมทางสังคม  ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมกับนวัตกรรมทางสังคม  การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม  ความรับผิดชอบของนวัตกรทางสังคม   
 World of innovations;  concepts of social innovation;  components of social 
innovation;  creation of social innovation;  different stages of development of social innovation;  
usage of social innovation in age of disruption;  concepts of social entrepreneurship;  
development of entrepreneur eco-system to social enterpreneurship incubation;  social 
enterprise and social innovation;  corporate social responsibility and social innovation;  
applications of innovation for social development;  accountability of social innovators 
 
1451 221 การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม (Development of Innovative Thinking) 3(2-2-5)  
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ปรัชญาการคิดและการตั้งค าถาม  ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์   
ทักษะการคิดเชิงระบบ  ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  ทักษะการคิดเชิงออกแบบ  การฝึกปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมทางสังคมเบื้องต้น 



 Philosophy of thinking and quests;  analytical thinking skills;  critical thinking skills;  
systems thinking skills;  creative thinking skills;  design thinking skills;  practices for basic social 
inovation creation 
 
1451 234 การวิเคราะห์ชุมชนและสังคม (Community and Social Analysis)   3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     แนวคิดการพัฒนาชุมชนและสังคม  ความซับซ้อนกับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม  การ

ส ารวจชุมชน  ประชาสังคมกับการพัฒนาสังคม  การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและสังคม  การวิเคราะห์ทุนชุมชนและ
ทุนทางสังคม  การประเมินชุมชน  การเสริมพลังชุมชนและการสร้างสังคมเข้มแข็ง  ชุมชนไซเบอร์กับการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม  การวิเคราะห์ชุมชนในภาวะวิกฤต  การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 Community and social development concepts;  complexity and changing of 
community and society;  community survey;  civil society and social development;  social and 
community problem analysis;  community capital and social capital analysis;  community 
assessment;  community empowerment and social strengthening;  cyber community and social 
networking;  analyzing community in crisis;  case studies analysis 
 
1451 331 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research)     3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ระเบียบวิธี 
การวิจัยเชิงปริมาณ การก าหนดปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดตัวแปร การสร้างแบบสอบถาม การทดสอบความแม่นตรงและความเชื่อถือได้ของข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยเชิงปริมาณ  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ประกอบด้วย การก าหนดปัญหา การตั้งค าถามการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดประชากร
และกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแนวค าถาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย   
การเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยทางสังคมศาสตร์กับนวัตกรรมทางสังคม        
  Principle and theory of social science research;  type of social science research;  
quantitative research methodology including problems identifinition, hypothesis formulation, 
literature review, population and sampling, variable determination, questionnaire construction, 
validity and testing the validity and reliability of data, data collecting, statistics for data analysis, 
quantitative research report writing;  qualitative research methodology including problems 
identifinition, research questions, literature review, population and sample selecting, question 
line creation, tools for data collection, qualitative data analysis, qualitative research report 



writing;  ethics and research code of ethics;  connections between social science research and 
social innovation 
 
      2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
1451 110 อีสาน โลกและความพลิกผัน (Isan, Global and Disruption)     3(3-0-6)
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
    มนุษย์ นิเวศและความเปลี่ยนแปลงของโลก  เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมต่ออีสาน  อีสาน อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับสังคมโลก  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของโลกและอีสาน  การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทและเมืองกับอีสาน  ความเสี่ยงในโลกสมัยใหม่กับอีสาน  
แนวโน้มและความท้าทายในโลกพลิกผันกับสังคมอีสาน  ชีวิตในภาวะปกติใหม่กับสังคมอีสาน 
 Human, ecology and global changes;  disruptive technologies;  impact of globalization 
on economic, political, cultural of Isan;  Isan, the Greater Mekong Subregion global society;  
global and Isan population structural changes;  rural and urban social changes and Isan;  risks in 
modern society and Isan;  trends and challenges in the disruption world and Isan society;  life in 
new normal age and Isan society 
 
1451 113 กฎหมายกับการพัฒนา (Laws and Development)     3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
    กฎหมายกับสังคม  กฎหมายกับการพัฒนาสังคม  แนวคิดและกฎหมายสิทธิและเสรีภาพ   

สิทธิมนุษยชน  ความเป็นพลเมือง  แนวคิดและกฎหมายความม่ันคงของมนุษย์  นโยบายและกฎหมายส่งเสริม
นวัตกรรม  ทรัพย์สินทางปัญญา  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  กรณีศึกษาประเด็นทางสังคมกับกฎหมาย  

   Law and society;  law and social development;  concepts and laws on rights and 
liberties;  human rights;  citizenship;  concepts and laws of human security;  policy and laws for 
innovation promotion;  intellectual property;  cyber security;  case studies of social and legal 
issues 
 
1451 231 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม     3(2-2-5)  
     (Creative Activities for Social Innovation Creation)   
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               ทักษะทางอารมณ์กับการออกแบบการเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ แนว
ทางการสร้างการเรียนรู้ผ่านเกมและนันทนาการ ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ภาพยนตร์และการละคร  กรณีศึกษา



การประยุกต์ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางสังคม  ฝึกปฏิบัติการสร้างเกม บอร์ดเกมและละครเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง 
      Emotional skills and learning design;  designing creative innovation for learning;  
guidelines for innovative design for learning through games and recreation, art, music, literature, 
film and drama;  case studies of application of creative activities for social innovation 
development;  practices of games, board game design and dialogue theater for change  
 
1451 232 กิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนา (Social Enterprise and Development) 3(2-2-5) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม  การวิเคราะห์ปัญหาสังคมเพ่ือหาจุดปมปัญหา  การออกแบบ
จ าลองเชิงตรรกะ  แนวคิดและประเภทของกิจการเพื่อสังคม  กรณีศึกษากิจการเพ่ือสังคม  วิสาหกิจเพ่ือชุมชน  
การเขียนแผนธุรกิจ  การสร้างแบรนด์  การใช้สื่อเพ่ือส่งเสริมทางการตลาด  ทักษะการระดมทุนเพ่ือสนับสนุน
กิจการทางสังคม  การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพ่ือสนับสนุนกิจการทางสังคม 

 Community and social engagements;  analyzing social problems for searching pain 
point;  designing of logical model;  concept and types of social enterprise;  case studies of 
social enterprise;  community enterprise;  designing of business model canvas;  branding;  social 
media marketing;  fund raising skills for social enterprise supporting;  social networking to 
promote social enterprise 
1451 233 ดิจิทัลและการสื่อสารสังคม (Digital and Social Communication)         3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
             กระบวนการกลายเป็นสังคมดิจิทัล  การรู้เท่าทันดิจิทัล  จริยธรรมทางดิจิทัล  การสื่อสารสังคมในยุค
ดิจิทัล  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารสังคม  การผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารสังคม  การ
รณรงค์ทางสังคมในโลกดิจิทัล  โครงการสื่อสารสังคมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  
 Social digitalization;  digital literacy;  digital ethics;  social communication in digital era;  
application of information technology for social communication;  digital media production for 
social communication;  social campaign in digital world;  social communication projects for 
change 
 
1451 320 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)                 3(2-2-5) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
              ประเภทของผู้น า  ภาวะผู้น า  ทักษะการเป็นผู้น า การคลี่คลายความขัดแย้ง  สุนทรียะสนทนา  
จิตวิทยาสังคม  การสื่อสารอย่างสันติ  การสร้างความไว้วางใจ การสร้างทีมงานและเครือข่าย  ผู้น าและความ



รับผิดชอบต่อสังคม  ผู้น าเสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วม  ผู้น าและการจัดการภาวะวิกฤต  กรณีศึกษาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 
 Types of leaders;  leadership;  leadership skills, conflict resolution;  dialogue, social 
psychology;  non-violent communication;  trust building, team and networks building;  leaders 
and social responsibility;  empowered leader and participatory building;  leader and crisis 
management;  case studies of change agents 
 
1451 330 การบริหารโครงการ (Project Management)            3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและประเภทของโครงการ  ความแตกต่างของโครงการพัฒนาและ
โครงการนวัตกรรมทางสังคม  การวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทของการด าเนินโครงการ  การเริ่มต้นโครงการ  
การวางแผนโครงการ  การด าเนินการโครงการ  การตรวจสอบและควบคุมโครงการ  การปิดโครงการ  การบริหาร
ความเสี่ยง  การก ากับและประเมิน ติดตามโครงการอย่างมีส่วนร่วม  กรณีศึกษาการบริหารโครงการนวัตกรรมทาง
สังคม 
 Meanings, importance, concepts and types of project;  differences between 
development project and social innovation project;  situational and context analysis of project 
implementation;  project initiation;  project planning;  project implementation;  project 
monitoring and control;  closing project;  risks management;  participatory project monitoring, 
supervision and evaluation;  case studies of social innovation project management 
 
1451 332 การจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมการพัฒนาสังคม     3(2-2-5) 
             (Data Management for Social Development Innovation)  
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
       รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

รูปแบบ ประเภท และองค์ประกอบของข้อมูล  การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล  เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
พ้ืนฐาน การวิเคราะห์แบบเชิงวินิจฉัย  การน าเสนอข้อมูล  การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและนวัตกรรมทาง
สังคม   
     Data formats, types and data elements;  usage of technology and information system 
for data collection;  data analysis processes;  data analysis tools;  descriptive analytics, 
diagnostic analytics;  data presentation;  data applications for development and social 
innovation 
 
 



1451 333 นวัตกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management Innovation) 3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ความเป็นมา แนวคิดและกระบวนการจัดการความรู้  เทคนิคและเครื่องมือจัดการความรู้  การจัดการ
ข้อมูลและสารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้  องค์กรแห่งการเรียนรู้  ชุมชนนักปฏิบัติ นักพัฒนา
ในฐานะผู้สร้างการเรียนรู้  นวัตกรรมการจัดการความรู้  การจัดการความรู้ท้องถิ่น   
การประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 
 Background, concepts and process of knowledge management;  techniques and tools 
for knowledge management;  data and information management;  usage of technology for 
knowledge management;  learning organizations;  community of practices;  developer as 
knowledge creator;  knowledge management innovation;  local knowledge management;  
application of knowledge management in social innovative creation 
 
1451 334 นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางสังคม     3(2-2-5)          
              (Public Policy and Social Innovation) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

แนวคิดนโยบายสาธารณะและการพัฒนา  กระบวนการนโยบายสาธารณะ  การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือ
จัดท านโยบายสาธารณะ  การออกแบบนโยบายสาธารณะเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนา  ปัญหาและ 
ความท้าทายของนวัตกรรมทางสังคมในนโยบายสาธารณะ  นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนนโยบายสาธารณะ 
การขับเคลื่อนนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ  กรณีศึกษาจากนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ  

Public policy concepts and development;  public policy process;  database 
management for public policy making;  public policy design for development supporting;  
problems and challenges of social innovation in public policy;  social innovation for public 
policy supporting;  driving innovation for public policy;  cases studies of public policy innovation 
 
1451 335 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา (Training for Development)    3(2-2-5) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกอบรม  กระบวนการและวงจรการฝึกอบรม  การจัดการฝึกอบรมอย่างเป็น
ระบบ  สมรรถนะและการฝึกอบรม  จิตวิทยาการเรียนรู้และการจูงใจส าหรับการฝึกอบรม   
การออกแบบและการพัฒนาโครงการฝึกอบรม  การประเมินผลการฝึกอบรม  กระบวนการกลุ่ม   
การเป็นวิทยากรกระบวนการ  



 Introduction to training;  process and cycle of training;  systematic approaches to training;  
competency and training;  learning psychology and  motivation for training;  design and 
development of training project;  training appraisal;  group process;  process instructor practice   
 
1451 430 วิจัยเพื่อนวัตกรรมทางสังคม (Research for Social Innovation)     3(2-2-5) 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
    ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางสังคม  ความเชื่อมต่อระหว่างการวิจัยและนวัตกรรม

ทางสังคม  กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงการนวัตกรรมทางสังคม  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน  กลุ่มทางสังคมในกระบวนการวิจัย  การวิจัยที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือก าหนด
นโยบายระดับพื้นที่  การวิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม  พลังปัญญาสาธารณะ  ปฏิบัติของการวิจัยเพื่อ
นวัตกรรมทางสังคม 

Significance of research for social innovation;  research and social innovation nexus;  
research process for social innovation project development;  participatory action research;  
community analysis studies;  social groups in research process;  evidence-based research for 
area-based policymaking;  research for social change;  public wisdom;  practices of research for 
innovation social  
  
1451 440 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสังคม       3 หน่วยกิต 

    (Social Development Innovation Project)   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               การบูรณาการความรู้ ทักษะการวิจัยและการวิจัยเพื่อสร้างโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสังคม   
การด าเนินโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสังคม  การประเมินผลโครงการ  การสัมมนาเพ่ือถอดบทเรียนจากการท า
โครงการ 
                Integration of knowledge, research skills and research for creating social 
development  innovation project;  social development  innovation project;  project assessment;  
seminar on lesson-learned from project implementation 
 
1451 441 การฝึกงาน (Internship)                       6 หน่วยกิต  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1451 440 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสังคม 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่จ าเป็นในการฝึกประสบการณ์  การฝึก
ประสบการณ์ในชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือ 400 ชั่วโมง  การท าโครงการ
นวัตกรรมการพัฒนาสังคม  การสัมมนาเกี่ยวกับการฝึกงาน 



                Field experience preparation on necessary skills and knowledge for students;  field 
experience in community, office, or organization;  not less than 15 weeks or not less than 400 
training hours;  social development innovative project;  seminar on field experience 
 
 2.3 กลุม่วิชาชีพเลือก  
1451 210 เพศสภาวะและเพศวิถี (Gender and Sexuality)    3(3-0-6)  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               แนวคิดและทฤษฎีเรื่องเพศ เพศสภาวะ เพศวิถี  ความส าคัญของประเด็นเพศสภาวะและเพศวิถีต่อ
การก าหนดความสัมพันธ์ทางสังคม  ความสัมพันธ์เชิงอ านาจและความเหลื่อมล้ าทางเพศ  วาทกรรมทางเพศในพหุ
วัฒนธรรม  มิติทางเพศกับโลกาภิวัตน์  ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา  แนวคิดและขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมของสตรีนิยม  ความหลากหลายทางเพศ  ความเหลื่อมล้ าทางเพศกับหลักสิทธิมนุษยชน 
              Concepts and theories of sex, gender, sexuality;  importance of gender and sexuality 
issues in social relations determination;  power relations and gender inequality;  sexual 
discourse in plural society;  sexual dimensions and globalization;  economic system and 
development;  concept and social movement of feminism;  gender diversity;  sexual inequality 
and human rights 
 
1451 211 นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ า      3(3-0-6) 
              (Public Policy for Inequality Reduction) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

   แนวคิดความเหลื่อมล้ า  ความเหลื่อมล้ า ความยากจนและความเป็นธรรมทางสังคม  ทุนนิยมกับความ
เหลื่อมล้ า  การเมืองกับความเหลื่อมล้ า  ความเหลื่อมล้ าในโลกหลังโควิด-19  ความเหลื่อมล้ ากับประชากรชาย
ขอบและกลุ่มเปราะบาง  นโยบายสาธารณะเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  รัฐสวัสดิการกับการลดความเหลื่อมล้ า  การ
สร้างตาข่ายทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

 Concepts of Inequality;  inequality, poverty and social justice;  capitalism and 
inequality;  politics and inequality;  inequality in post-Covid-19;  inequality and marginalized and 
vulnerable population;  public policy for inequality reduction;  state welfare and inequality 
reduction;  social safety net for inequality reduction 
 
 
 
 
 



1451 212 การรับมือความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Coping with Climate Change)  3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
    การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ความเคลื่อนไหวและข้อถกเถียงในระดับโลกและระดับท้องถิ่นเก่ียวกับ

ปัญหาและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร ภัยพิบัติ  
การย้ายถิ่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต  บทบาทองค์กรนานาชาติ รัฐ เอกชนและชุมชนใน 
การรับมือความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

    Climate change;  global and local social movement and debates on problems and 
impacts of climate change on natural resources, food, disaster, migration, environment, 
economy, society and livelihoods;  roles of international organization, government, private 
sectors and communities in coping with climate change 

 
1451 222 ความยากจนและนวัตกรรมแก้จน       3(3-0-6) 
              (Poverty and Poverty Reduction Innovation)  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแนวคิดความยากจน  วาทกรรมความยากจน  ความยากจนจาก
มุมมองเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง เสรีนิยมใหม่ ทุนทางสังคมและความเปราะบาง  
ความเหลื่อมล้ า  วิธีการท าความเข้าใจความยากจน  การวิเคราะห์ความยากจน นวัตกรรมทางสังคมและ 
คนจน  โมเดลต้นแบบแก้จน  บทบาทของรัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคมกับการแก้ 
ความยากจน  การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลเชิงลึกในการแก้ไขความยากจน  

     History and dynamics of poverty concepts;  poverty discourses;  poverty from 
economic perspectives, political economy, neoliberalism, social capital and precarity;  
inequality;  ways of understanding poverty;  analysis of poverty, social innovation and poor;  
prototype model for poverty reduction;  roles of government, private sectors, academias and 
civil society in poverty reduction;  usage of big data and deep data for poverty reduction 
 
1451 223 นวัตกรรมการเกษตรและอาหารกับการพัฒนา                                         3(3-0-6) 
              (Innovation of Agriculture and Food and Development)        
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรม  การสร้างความทันสมัยในภาคเกษตร  การพัฒนาระบบ
การผลิตทางการเกษตรแบบต่าง ๆ  โลกาภิวัตน์ด้านการเกษตร  โลกาภิวัตน์กับอาหาร  ห่วงโซ่อาหาร  
เกษตรกรรมทางเลือก  ความมั่นคงทางอาหาร  อธิปไตยทางอาหาร  ขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องอาหารท้องถิ่น  



อาหารกับการบริโภค  การสร้างอัตลักษณ์กับอาหาร  อาหารกับผู้ประกอบการทางสังคม อาหารกับนวัตกรรมทาง
สังคม 

Concepts of agrarian transformation;  modernization of agriculture;  development of 
different agricultural production systems;  globalization in agriculture;  globalization and food;  
food chains;  alternative agriculture;  food security;  food sovereignty;  local-food movements;  
food and consumption;  identity construction and food;  food and social enterprises;  food and 
social innovations 
 
1451 310 งานและคุณภาพชีวิตแรงงาน (Work and Quality of Workers’ Life)       3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

     แนวคิดเรื่องงาน  งานที่มีค่าตอบแทน  งานที่ไม่มีค่าตอบแทน  ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม   
การจ้างงานในยุคฟอร์ดใหม่  การจ้างงานประเภทต่าง ๆ  ความม่ันคงในการจ้างงาน  ความไม่มั่นคง 
ในการท างาน  สภาวะการว่างงาน  การเปลี่ยนผ่านของงานในยุคโลกาภิวัตน์  แนวคิดคุณภาพชีวิต  การวัด
คุณภาพชีวิตของแรงงาน  กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการแรงงาน  สหภาพแรงงาน 

     Concepts of work;  paid work;  unpaid work;  industrial capitalism;  paid work in age 
of neo-Fordism;  types of employment;  employment security;  precarious work;  
unemployment;  transformation of work in age of globalization;  concepts of quality of life;  
measurement of quality of workers’ lives;  laws and policy in relation to labour and labor 
welfare;  labor union 

 
1451 311 ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
              (Community and Natural Resource and Environmental Management)  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เสรีนิยมใหม่และโลกาภิวัตน์กับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบาย
และกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ประชาสังคม  สิทธิมนุษยชนและการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม  กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

Natural resource and environment concepts;  neoliberalism and globalization and 
natural resource and environmental management;  local community and natural resource and 
environmental management;  policy and law on natural resource and environment;  mechanism 
of natural resource and environmental management;  civil society organization; human rights 



and environmental movement;  case studies of natural resource and environmental 
management 
 
1451 312 หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา       3(3-0-6) 
              (Partnership for Development Co-operation)  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    แนวคิดเก่ียวกับหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา  องค์กรเพื่อการพัฒนา  ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระดับนานาชาติและประเทศในมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และความ
มั่นคงของมนุษย์  การส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาสังคม  กรณีศึกษา
นวัตกรรมและกลยุทธ์ของหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 

 Partnership for development co-orporation concepts;  organization for development;  
international and national co-operation for development in economic, political, social, culture, 
environment, education and and human security dimentions;  promotion on partnership for 
development co-oporation between state, private sector, community and civil society;  case 
studies of innovation and strategies of partnership for development co-oporation  
 
1451 313 การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย (Aging Society Preparation)  3(3-0-6)             
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

 นิยามสังคมสูงวัย  สถานการณ์สังคมสูงวัย  นโยบายสาธารณะเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  กฎหมาย
ผู้สูงอายุ  การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน  การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ  การเตรียมความพร้อมด้าน
สังคม  การเตรียมความพร้อมด้านที่พักอาศัย  ชุมชนกับสังคมสูงวัย  มรณานุสติ  นวัตกรรมส าหรับ 
สังคมสูงวัย  ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติในชุมชน 

 Definition of aging society;  situations of aging society;  public policy to support aging 
society;  elderly law;  financial preparation;  health preparation;  social preparation;  housing 
preparation;  community and aging society;  contemplation of death;  innovation for aging 
society;  applications of knowledge and project practice in community 
 
1451 321 การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนา (Lifelong Learning for Development) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  นักคิดและนักออกแบบการเรียนรู้  พัฒนาการ 
การเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้  รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ความหลากหลายของกระบวน 
การเรียนรู้  การออกแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กรณีศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนา  



 Philosophy and concepts of lifelong learning;  thinkers and learning designers;  
development of learning and learning design;  types of lifelong learning;  diversity of learning 
processes;  lifelong learning design;  case studies of lifelong learning for development 
 
1451 323 การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Development)  3(3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

   ความเป็นเมืองและความเป็นชนบท  ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท  การกลายเป็นเมือง 
แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  การจัดการเมืองอย่างมีส่วนร่วม  การผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
เข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการพื้นฐาน  การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง  การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ  เมืองอัจฉริยะ  กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
 Urbanity and rurality;  urban-rural linkage;  urbanization;  sustainable urban 
development concept;  participatory city management;  city planning and land used;  access to 
housing and basic services;  environmental management in city;  protection of cultural and 
natural heritage;  smart city;  case studies of sustainable urban development 
 
1451 336 การประเมินผลโครงการนวัตกรรมทางสังคม      3(3-0-6) 
     (Social Innovation Project Assessment)  
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
    การประเมินผลกระทบทางสังคมและโครงการนวัตกรรมทางสังคม  ผลตอบแทนทางสังคมจากการ

ลงทุน  หลักการและกระบวนการออกแบบการประเมินผล  การสร้างตัวชี้วัด  ผลลัพธ์จากการประเมิน  ฝึกปฏิบัติ
ประเมินผลทางสังคมของโครงการพัฒนา  การแปลงผลลัพธ์สู่นโยบาย  การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติ 
    Social impact and social innovation project assessment;  social return on investment;  
principle and assessment designing process;  indicators creation;  assessment results;  practices 
of development project assessment;  transforming results to policy;  practical changes 


