ZSS01

Policy and Public Management
in The Digital Age
นโยบายและการจัดการสาธารณะ
ในยุคดิจิทัล

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดและหลักการนโยบายสาธารณะ
รวมทั้งศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ
เชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติให้มี
ความเหมาะสมในยุคสมัยสังคมรูปแบบใหม่
ภายใต้เงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งบริบทการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นพลวัต รวมถึงการศึกษา
และคาดการณ์แนวโน้มเพื่อการการพัฒนา
ให้เกิดความยั่งยืน
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รายละเอียดชุดวิชา
1.นโยบายสาธารณะและ
นวัตกรรมเชิงนโยบาย
2.การจัดการเชิงบูรณาการ
และธรรมาภิบาลในการจัดการ
สาธารณะ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถอธิบายหลักนโยบายและแนวทางการจัดการงานสาธารณะ
ในบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
2. สามารถวิเคราะห์นโยบายและแนวทางการจัดการงานสาธารณะ
ตามหลักวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้
3. สามารถประยุกต์ใช้หลักนโยบายและแนวทางการจัดการงานสาธารณะ
ในบริบทของสังคมยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

30 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ชุมชนและบริการทางสังคม (Culture, Community, Social Service)

ZSS02

Security Through Literatures
and Popular Culture
ความมั่นคงผ่านวรรณกรรมและ
วัฒนธรรมสมัยนิยม

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงศึกษา
ผ่านงานวรรณกรรมและวัฒนธรรม
สมัยนิยม เช่น ภาพยนตร์ เพลง ซีรีย์
เป็นต้น ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านความ
มั่นคงศึกษาผ่านงานวรรณกรรมและ
วัฒนธรรมสมัยนิยม เช่น ภาพยนตร์ เพลง
ซีรีย์ เป็นต้น วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็น
และความท้าทายด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้น
ในบริบทร่วมสมัย
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รายละเอียดชุดวิชา
1.ความมั่นคงรูปแบบดั้งเดิมผ่าน
วรรณกรรมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
2.ความมั่นคงรูปแบบใหม่ผ่าน
วรรณกรรมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถอภิปรายวรรณกรรมและวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านมุมมอง
ด้านความมั่นคงศึกษา
2. สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ และเชื่อมโยงความรู้ด้านความมั่นคงศึกษา
กับปรากฏการณ์และประเด็นปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ชุมชนและบริการทางสังคม (Culture, Community, Social Service)

ZSS03

Political Science in
Everyday Life
รัฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
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หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดและประเด็นทางรัฐศาสตร์
ผ่านปรากฏการณ์ทางการเมืองและการ
บริหารยุควิถีใหม่ (New Normal) วิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางการเมืองและการบริหาร
ระบบโครงสร้างรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับตัวแสดงต่างๆ และความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับปรากฏการณ์ด้านเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่
สะท้อนลักษณะความเป็น VUCA World
(Volatility, Uncertainty, Complexity,
and Ambiguity) ซึ่งกระทบต่อทุกองค์กร
และทุกคนในสังคม

รายละเอียดชุดวิชา
1.รัฐศาสตร์เบื้องต้น
2.รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบื้องต้น
4.การเมืองการปกครองไทย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองและการบริหารยุควิถีใหม่ (New Normal) โดยใช้แนวคิดและประเด็นทางรัฐศาสตร์
2. สามารถประยุกต์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองและการบริหารในชีวิตประจำวัน
3. สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองและการบริหาร ระบบโครงสร้างรัฐ และความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับตัวแสดงต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปรากฏการณ์ด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคมที่สะท้อนลักษณะความเป็น VUCA World (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity)
ซึ่งกระทบต่อทุกองค์กรและทุกคนในสังคม

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ชุมชนและบริการทางสังคม (Culture, Community, Social Service)

ZSS04

Law and Society
กฎหมายกับสังคม
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หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาความหมาย ลักษณะ โครงสร้าง บ่อเกิดและ
วิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎี แนวคิดของสำนัก
กฎหมาย ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย การใช้และการตีความ
กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น
สิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ กฎหมายในชีวิตประจำวัน
สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบ
และรูปของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ
ของรัฐ ศึกษาความหมายและความจำเป็นของการปกครอง
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน
ขอบเขตและลักษณะเฉพาะรวมถึงบ่อเกิดของกฎหมาย
มหาชน แนวความคิดและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน
ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อสถาบัน
ทางกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอิทธิพล
ของแนวความคิด หลักกฎหมายและระบบกฎหมายของ
ตะวันออกและตะวันตกต่อวิวัฒนาการของสังคมไทยและ
กฎหมายไทย

รายละเอียดชุดวิชา
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายมหาชน
3.ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
และพลวัตทางสังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. อธิบายที่มาทางประวัติของแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อสถาบันทางกฎหมาย การออกกฎหมาย
2. อธิบายกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทย กระบวนการตรากฎหมาย
3. ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนต่อกระบวนการทางกฎหมาย
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสถาบันทางสังคม
5. ประยุกต์ใช้กฎหมายพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวันได้

จำนวนผู้เรียน

2 ห้องเรียน

รวม

100 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ชุมชนและบริการทางสังคม (Culture, Community, Social Service)

ZSS05

Human and Society in
The 21st Century
ผู้คนและสังคมในศตวรรษที่ 21

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม การตั้ง
ถิ่นฐานและการย้ายถิ่น การพัฒนาด้านการ
ติดต่อสื่อสาร คมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันเกิดเป็นโลกาภิวัตน์ซึ่งเกิด
ผลกระทบทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมอันรวดเร็วในศตวรรษที่ 21
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รายละเอียดชุดวิชา
1.สังคมวิทยาเบื้องต้น
2.สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์
และการย้ายถิ่น
3.การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถอธิบายหลักแนวคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยาและแนวคิดทฤษฎีสำคัญทางสังคมวิทยาได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมวิทยาในการวิเคราะห์ปัจจัย รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
และโลกาภิวัตน์ในสังคมได้
3. สามารถวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21
และสร้างแนวทางการเตรียมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ชุมชนและบริการทางสังคม (Culture, Community, Social Service)

ZSS06

History of Popular Creative
Media
ประวัติศาสตร์สื่อสร้างสรรค์สมัยนิยม

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
การผลิต การนำเสนอและการวิเคราะห์
ทำความเข้าใจสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยในมิติ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การผลิต
การนำเสนอและการวิเคราะห์ทำความเข้าใจ
สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยในมิติประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม สัมมนาและอภิปรายถึง
ความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์กับ
ภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ที่นำเสนอ
ประวัติศาสตร์สู่สาธารณะ
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รายละเอียดชุดวิชา
1.การผลิตสารคดีและสื่อ
สร้างสรรค์ทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม
2.ภาพยนตร์และประวัติศาสตร์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถนำเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์อย่างเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์สร้างสรรค์ต่อไปได้
2. สามารถเขียนและผลิตสื่อวิดิทัศน์ประเภทสารคดีแนวประวัติศาสตร์และลงมือฝึกฝนจากการถ่ายทอด
ของผู้เชี่ยวชาญจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง
3. สามารถประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานการผลิตสารคดีและสื่อสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาความเข้าใจทางประวัติศาสตร์แบบต่างๆ ได้
4. สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างๆ
5. สามารถวิเคราะห์สื่อภาพยนตร์ สื่อสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจและนำไปใช้สร้างความ
รับรู้ในวงกว้างของสังคม

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

Art, Design, Entertainment, and Media

ZSS07

Environment and I
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เรากับสิ่งแวดล้อม

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาแนวคิดการอนุรักษ์และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับองค์ประกอบทางกายภาพ
ชีวภาพ มนุษย์ รวมถึงพื้นที่ที่มีความแตกต่าง
การใช้ประโยชน์ของลักษณะภูมิศาสตร์ทั้ง
กายภาพ วัฒนธรรม สังคม มาประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยว
ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษ
ปัญหาที่มีต่อสภาพพื้นที่ในการท่องเที่ยว
ปัญหาการจัดการท่องเที่ยว การศึกษาเพื่อให้
เกิดแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน

รายละเอียดชุดวิชา
1.สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
2.เที่ยวไปกับภูมิศาสตร์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถอธิบายหลักการของการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงความสัมพันธ์กับมนุษย์
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ใช้หลักการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการจัดการปัญหา ตามสภาพพื้นที่ด้วยหลักคิดทางภูมิศาสตร์และวิธีการทางภูมิสารสนเทศ
ตามหลักวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้
3. สามารถนำหลักการอนุรักษ์ และการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมมาสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการจัดการ
สภาพพื้นที่ สภาพสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างถูกต้อง

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

50คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม

ZSS08

Geography in everyday life
ภูมิศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

6

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา
ศึกษาความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์กับมนุษย์
หลักการพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ สภาพ
ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ความสัมพันธ์
ของส่วนต่างๆในชีวมณฑล (biosphere)
สังคมมนุษย์กับลักษณะทางภูมิศาสตร์
ความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติ และการ
เกิดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
อนาคต การปรับตัวและปฏิบัติตัวตามหลัก
ที่ถูกต้อง ทั้งก่อน ขณะเกิด หรือหลังเกิด
ภัยพิบัติตามธรรมชาติ แนวทางการวางแผน
และรับมือในฐานะพลเมืองโลกกับภัยพิบัติ
ธรรมชาติ

รายละเอียดชุดวิชา
1.ภูมิศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2.ภัยพิบัติใกล้ตัว

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของภูมิศาสตร์ กระบวนการเกิด ลักษณะของภัยพิบัติธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ชีวิตได้
2. สามารถนำหลักการภูมิศาสตร์ ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้
รวมถึงการรู้และเข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวถูกต้องในขณะเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ
3. เลือกใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศที่เหมาะสม สำหรับการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันและนำไปใช้
ในการวางแผนรับความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการมีภัยพิบัติธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
4. สามารถนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในชีวิตประจำวันด้วยหลักการทางภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

จำนวนผู้เรียน

1 ห้องเรียน

รวม

100 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

ชุมชนและบริการทางสังคม (Culture, Community, Social Service)

ZSS09

Social Sciences Education
สังคมศาสตร์การศึกษา

6

หน่วยกิต

คำอธิบายชุดวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองรวมถึงแนวโน้ม
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ด้านต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์สาระร่วมสมัย
ทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
1.การวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมศาสตร์
เพื่อสังเคราะห์ ความเชื่อมโยงทาง
เพื่อการศึกษา
สังคมศาสตร์ผ่านการถอดบทเรียนประเด็น
2.การถอดบทเรียนทางสังคมศาสตร์
ร่วมสมัย เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคม
เพื่อสร้างการเรียนรู้
แห่งการเรียนรู้

รายละเอียดชุดวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

1. สามารถอธิบายแนวคิดร่วมสมัยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมศาสตร์ได้
2. สามารถสังเคราะห์ประเด็นร่วมทางสังคมศาสตร์ได้
3. สามารถจัดการองค์ความรู้ร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
เพื่อนำไปสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

จำนวนผู้เรียน

2 ห้องเรียน

รวม

80 คน

ความสอดคล้องกลุ่มอาชีพ

การศึกษา (Education, Library Science การศึกษา (Education, Library Science)

