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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1601701

วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Research and Statistical Methodologies
แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงที่จําเปนตอการออกแบบการวิจัย การบูรณาการวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกใชวิธีทางสถิติและการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมกับปญหาและแบบการวิจัย
ฝกปฏิบัติ กรณีศึกษาตัวอยางงานวิจัยดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
Advanced research methodologies and statistical techniques necessary for
integrated research approach involving quantitative and qualitative studies; Practical case
studies in sustainable Development
1601702

สัมมนาการวิจัยดานการพัฒนาที่ยั่งยืน 1
1(0-2-1)
Seminar on Research in Sustainable Development 1
สัมมนาเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและการเลือกใชวิธีการทางสถิติขั้นสูง การเขียนรายงาน
และการเขียนบทความวิจัย วิเคราะห และวิจารณงานวิจัยดานการพัฒนา สังเคราะหผลจากงานวิจัยดานการ
พัฒ นาในมิติตาง ๆ เพื่อการประยุกต หรือตั้ งคําถามใหม หรือตั้งโจทยวิจัย ใหม จัดทํารายงานและนํ าเสนอ
ผลงานในรูปแบบการสัมมนา
Seminar on research planning and use of appropriated statistical
methodologies, writing research report and research paper, reviewing and discussing selected
cases on sustainable development in various dimensions and synthesizing for new
researchable issues; Seminar paper for presentation
1601703

สัมมนาการวิจัยดานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2
1(0-2-1)
Seminar on Research in Sustainable Development 2
วิเคราะหและวิจารณงานวิจัยดานการพัฒนา สังเคราะหผลจากงานวิจัยดานการพัฒนาในมิติ
ตาง ๆ เพื่อการประยุกต หรือตั้งคําถามใหม หรือตั้งโจทยวิจัยใหม วิเคราะหเชิงลึกงานวิจัยดานการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเด็นที่ผูเรียนสนใจ สังเคราะหผลจากงานวิจัยเพื่อตั้งคําถามใหมหรือตั้งโจทยวิจัยใหมที่อาจนําไปสู
การทําดุษฎีนิพนธ จัดทํารายงานและนําเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนา
Analysis, discussion and synthesis on research in sustainable development in
many aspects for applying or searching for new researchable issue; in-depth analyzing on
interesting issue of sustainable development; synthesizing the issue leading to research
proposal development for seminar presentation
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1601704

กระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืน
2(2-0-4)
Paradigms in Sustainable Development
พัฒนาการดานกระบวนทัศน แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนา กระบวนทัศน แนวคิด และทฤษฎี
การพัฒ นาที่ยั่งยืน เงื่อนไขจริยธรรมสําหรับ การพัฒ นาที่ยั่งยืน ความลมเหลวเชิงกระบวนทัศนจากอดีตถึง
ปจจุบั น และสถาบั น เกี่ยวกับ การพัฒ นาที่ยั่ งยืน ปรากฏการณการพัฒ นาที่ไมยั่งยืน การวิเคราะห เชิ งระบบ
เกี่ยวกับผลกระทบดานตาง ๆ ของการพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืนดวยปรัชญาหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
Paradigms of development; concepts and development theory, paradigms;
concepts and theory in sustainable development; ethical conditions for sustainable
development; paradigm failure and institute for sustainable development; phenomenon of
un-sustainable development; systematic analysis of effect in various aspect of development;
sustainable development with sufficient economy
1601705

ภาวะผูนําและการจัดการการเปลีย่ นแปลงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2(2-0-4)
Leadership and Change Management for Sustainable Development
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําและแนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง การจัดการการเปลี่ยนแปลง บทบาท
ผูนําการเปลี่ยนแปลงประเภทตางๆ ไดแก บทบาทเกี่ยวกับผูนําทางเศรษฐกิจ ผูนําทางสังคม ผูนําทางการเมือง
การปกครอง ผูนําทางจิตวิญญาณและศาสนา ผูนําที่เปนทางการและผูนําธรรมชาติ รวมถึงศึกษาผลกระทบของ
บทบาทผูนําตอการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงคทั้งทางสังคม ผูนําทางการเมืองการปกครอง ผูนําทางจิตวิญญาณ
และศาสนา ผูนําที่เปนทางการและผูนําธรรมชาติ โดยการศึกษากรณีศึกษาจากทั้งในประเทศและตางประเทศ
Concepts and theories of leadership and change theories, change management
, role of change management leadership such as role of economic leadership , social
leadership , political leadership Spiritual and religious Leadership , environmental leadership,
study effect of leadership role with change desire in social , economic, politic, culture from
case studies in the country and foreign country
1601706

การบริหารจัดการการเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2(2-0-4)
Learning Management for Sustainable Development
แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรูในโลกสมัยใหม เพื่อการพัฒนามนุษยในฐานะ
พลังขับเคลื่อนของการพัฒนามิติตางๆ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม รูปแบบ
และจุดเนนดานเนื้อหาของการบริหารจัดการเรียนรูทั้ง 3 รูปแบบ คือ การเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ประเด็นปญหาของการการเรียนรูเพื่อพัฒ นาพฤติกรรมสูการพัฒ นาที่ยั่งยืนผานบทเรียนและกรณี
ตัวอยางการบริหารการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศและตางประเทศ
Concepts, theories in learning management for the modern world. For human
development as a driving force of development in various dimension such as economic,
social, politic, culture and environmental format and content focus of learning management
in 3 format including formal education , non-formal education and informal education ,
Problem Issue in learning management for self-development to sustainable development
through lesson and case study of learning management in internal and aboard
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วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Culture, Local Wisdom, and Sustainable Development
บทบาทและความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตอการพัฒนาที่ยั่งยืน อัตลักษณ
และความหลากหลายของวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย พลวัตวัฒนธรรม การพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น การอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม วิจัย และพัฒ นาวัฒ นธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ฝกปฏิบัติจาก
กรณีศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Roles and significance of culture and local wisdom for sustainable
development, identity and variety of culture and Thai wisdom, cultural dynamic,
development of culture and local wisdom, reservation, revive, support research and
development of culture and local wisdom, Practical case studies in culture and local wisdom
1601722

องคการทางสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Social Organization and Sustainable Development
วิ เคราะห แ ละสั ง เคราะห อ งค ก ารทางสั ง คมประเภทต า ง ๆ ทั้ งในแงแ นวคิ ด ทฤษฎี และ
กระบวนการโดยใหความสําคัญกับมิติดานอํานาจ ความรู และความจริงรวมทั้งวาทกรรมที่เกี่ยวของกับองคการ
ทางสังคมและการพัฒนา ตลอดจนการนําความรูที่ไดมาสรางองคความรูหรือกรอบคิดใหมเพื่อพัฒนาองคการ
ทางสังคมใหมีความรับผิดชอบตอสังคม เห็นความสําคัญของการประกอบการเพื่อสังคม และชี้นําสังคมไปสูการ
พัฒ นาที่ยั่งยืน โดยฝกปฏิบั ติจากกรณีศึกษาองคการทางสังคมกับ การพัฒ นาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ
Analysis and synthesis of different social organizations in term of concepts,
theories and procedure emphasis on dimension of authority, knowledge and truth and also
discourse of social organization and development covering apply knowledge or new concept
idea to develop social organization for social responsibility, recognize the importance of
Social entrepreneurship and lead to social sustainable development, Practical case studies in
social organization and sustainable development in Thailand and abroad
1601723

การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Knowledge Management for Community Development
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปญญาชุมชน การปลูกฝง การถายทอด
และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนมนุษยและทุนทางปญญาในชุมชน การจัดการความรูและฝก
ปฏิบัติจากกรณีศึกษาการจัดการเรียนรูในชุมชน การพัฒนาสังคมฐานความรูและชุมชนแหงการเรียนรู
Concepts and theory of community development, culture and community
wisdom, implantation, transmit and culture change, social capital, human capital, local
wisdom capital, knowledge management and, Practical case studies in community learning
management, development of Knowledge – based society and community of practice
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หัวขอการพัฒนาที่ยั่งยืน
Topics in Sustainable Development
หัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเนื้อหาไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนแลวหรือรายวิชาที่ระบุไวแลวในหลักสูตร
Interesting topic related to sustainable development assigned by committee of
course responsibility. Content must not be duplicated with other registered subject or
subject identified in the curriculum
1601731

กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Laws and Sustainable Development
บทบาทและความสําคัญของกฎหมายตอการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการและแนวคิดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม วิเคราะหประเด็นทางกฎหมายดานตาง ๆ ที่เปน
สวนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ
Roles and significance of Laws for sustainable development, principles and
concepts of laws related to social, economic and environment development, analysis of
issue of laws that align sustainable development, case study of Laws and sustainable
development from Thailand and aboard
1601732

การเมืองการปกครองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Politics, Public Administration, and Sustainable Development
บทบาท ความสํ าคัญ และอิทธิพลของการเมืองการปกครองตอนโยบายสาธารณะและการ
พัฒ นาที่ยั่ งยืน แนวคิด ทฤษฎี และรูป แบบการปกครองและการบริห ารภาครัฐต อการพัฒ นาภู มิภ าคและ
ทองถิ่น การส งเสริม บทบาทของภาคเอกชนและองคการทางสั งคมต อการพั ฒ นาที่ยั่ งยื น กรณี ศึ กษาจาก
ปรากฏการณหรือสถานการณจริง
Roles, significance and influence of politics, public administration to public
policy and sustainable development, concept and theories and form of public administration
for provincial and local development, booster role of private sector and social organization
for sustainable development, case study of real phenomenon or situation
1601741

การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Education and Sustainable Development
บทบาทและความสําคัญของการศึกษาตอการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการและแนวคิดทางการศึกษา
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและคุณภาพประชากร หลักการและวิธีการจัดการศึกษา
ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ
Roles and significance of Education for sustainable development, principle and
concept of education and sustainable development, economic, environment and population
quality, principle and education management to improve the quality of teaching and learning
and human resource development, case study from Thailand and abroad
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จิตพฤติกรรมศาสตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Psycho – Behavioral Science and Sustainable Development
ลักษณะกิจกรรมและความสัมพันธของครอบครัว สถานศึกษา ศาสนา ชุมชน และสื่อที่สงผล
รวมกันหรือขัดแยงกันตอจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แนวทางการพัฒนาบุคคลที่สาเหตุ หรือสาเหตุรวม
แบบบูรณาการ ระบบพฤติกรรมไทยซึ่งรวมถึงสาเหตุ กระบวนการ และผลของพฤติกรรมที่สําคัญของคนไทย
และความเป น ไทย ผลสื บ เนื่ อ งของระบบพฤติ ก รรมด า นการอบรมเลี้ ย งดู เ ยาวชน การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน และผลสืบเนื่อง
ดานอื่น ๆ
Description of activities and relationships of families, schools, religions,
communities, and media that affect or conflict with one's mind and individual behavior; the
integrated development of primary or secondary causes; Thai behavioral system including
causes, processes and necessarily result in Thai people behavior and Thai identity;
consequences of Thai behavioral systems of parenting, resources and environmental
conservation, the use of ethics and professional ethics for career and others consequences
1601751

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Sufficiency Economy and Sustainable Development
กระบวนทัศนเศรษฐกิจพอเพียง การเปรียบเทียบกระบวนทัศนทุนนิยมเสรีใหมกับเศรษฐกิจ
พอเพียง นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติการการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาดานการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency economy paradigm, comparison of capitalism paradigm and
sufficiency economy, policy of sufficiency economy and sustainable development,
sustainable development practice using sufficiency economy, case study of the development
according to sufficiency economy
1601752

การจัดการธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Business Management and Sustainable Development
บทบาทของธุรกิจและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ หนาที่ทางธุรกิจดานการผลิต การตลาด การเงิน
การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย และการจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ จริยธรรมทาง
ธุรกิจ บรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคม การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนดานสังคมและสิ่งแวดลอมของ
องคการทางธุรกิจ
Roles of business and business environment, business function in production,
marketing, financial, accounting, human resource management, management information
system for decision making, corporate governance, social responsibility, social and
environmental sustainable development in business corroboration
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การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Ecotourism Sustainable Development
แนวคิดหลักการและวิธีการพัฒนาแบบชุมชนยั่งยืน การจัดการทองเที่ยวที่เนนชุมชนเปนฐาน
บทบาทภาคเกี่ยวของ การวางแผนเชิงกลยุทธอยางยั่งยืน การออกแบบโครงการ การนําแผนไปปฏิบัติ การ
ประเมินผลแนวทางการดําเนินงาน ตามนโยบายการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การมีสวนรวมชุมชน กรณีศึกษาการ
จัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในระดับนานาชาติ
Concepts, principles and community development method, community base
tourism management, Strategic planning for sustainable development, project design,
planning implementation, evaluation of operation guideline according to sustainable tourism
policy, community engagement, case study of International sustainable tourism management
1601761

การพัฒนาที่ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Sustainable Development
แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดลอม ความสมดุลและความสัมพันธใน
ระบบนิเวศทางธรรมชาติและมนุษยนิเวศ การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน
การวิ เคราะห เพื่ อ ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การวางแผนและการกํ าหนดนโยบายด านสิ่ งแวดล อ ม ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมของโครงการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือระหวางประเทศในการป องกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม
Concepts and theory of global change in environment equation and relation in
eco-system and human ecology, efficiency resource management for sustainable
development, analysis for decision making in planning and environment policy setting,
environment impact for economic and social development project, international cooperation
in environment problem prevention and solution
1601762

การพัฒนาที่ยั่งยืนดานการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Sustainable Development
แนวคิดและทฤษฎี การพัฒ นาที่ยั่งยืนด านการเกษตร การจัด การทรัพยากรการเกษตรอยาง
ยั่งยืน เกษตรอินทรียและเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษาตัวอยางเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการเกษตร
Concepts and theories of agricultural sustainable development; agriculture
resource management; organic agriculture, sustainable agriculture; case study of agriculture
sustainable development
1601763

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environment and natural resources management
หลั กการ แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม
กฎหมาย ระเบียบ วิธีการ มาตรการในการจัดการและแกปญหาสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการเพื่อการจัดการอยางยั่งยืน
Principles, Concepts and theory of natural resource and environmental
management, laws, policies and practices to solve environmental problems, interdisciplinary
knowledge to move toward sustainable development
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มคอ.2 ปริญญาเอก
3(3-0-6)

พลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Energy and Sustainable Development
แนวคิดเชิงบู รณาการดานพลั งงาน สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรและพลวัตสังคมโลกเชื้อเพลิ ง
ฟอสซิลและเทคโนโลยีเผาไหม เทคโนโลยีพลังงานสําหรับภาคขนสง พลังงานหมุนเวียนพลังงานนิวเคลียร การ
บริ โ ภคพลั ง งานกั บ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ เทคโนโลยี พ ลั ง งานสะอาด และการลดปริ ม าณก า ซ
คารบอนไดออกไซด
Concepts of integrate energy, environment, economic and dynamic global
society, fossil fuels And combustion technology, energy technology for transportation,
circulate energy, nuclear energy, energy consumption and climate change, clean energy and
carbon dioxide reduction
1601772

วิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Biological Science for Sustainable Development
ทฤษฎีและผลงานวิจัย ดานวิทยาศาสตรชีวภาพที่เกี่ย วของกับ นิเวศวิทยา การเกษตร ความ
หลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดลอม การยอยสลายทางชีวภาพและการจัดการของเสียดวยกระบวนการทาง
ชีวภาพ กรณีศึกษาดานการประยุกตทฤษฎีและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Theories and biological science research in ecology, agriculture, biodiversity,
environment, biodegradation and biological waste disposal, case study of applied theories
and Research in biological science for sustainable development
1601773

การจําลองแบบคณิตศาสตรสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Mathematical Modeling for Sustainable Development
แบบจําลองคณิตศาสตร กระบวนการสรางแบบจําลอง เทคนิควิธีและกรณีศึกษาการประยุกต
แบบจําลองคณิตศาสตรดานนิเวศวิทยา สิ่งแวดลอม พลังงาน เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตรและการจัดการ
เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการหารูปแบบการพัฒนาหรือการแกปญหาที่เหมาะสม
Mathematical modeling, creating modeling process techniques and case study
of applied mathematical modeling in biological, environment, energy, economic, commerce
and management for develop decision support system and finding development format or
suitable solution
1601774

การจัดการอุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Industry and Sustainable Management
แนวคิ ด เชิ งบู ร ณาการด านอุ ต สาหกรรมกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม ผลกระทบของ
อุตสาหกรรมตอสิ่ งแวดลอมและสุขภาวะในชุมชน ทฤษฎี และงานวิจั ยเกี่ยวกับการป องกัน และการจัดการ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาการออกแบบและการจัดการอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในและตางประเทศ
Integrated concepts of industry development in economic, social, industry
impact to environment and community health, theories and research related to prevention
and industry impact management, case study of design and industry management for
sustainable development in Thailand and abroad
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มคอ.2 ปริญญาเอก
3(3-0-6)

สถาปตยกรรมผังเมืองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Urban Planning Sustainable Development
ทฤษฎี และงานวิ จั ย เกี่ย วกั บ อาคารประหยั ด พลั งงาน แนวคิ ด และเทคโนโลยี การออกแบบ
กอสรางอาคารที่เหมาะสมและกลมกลืนกับสิ่งแวดลอม บริบทวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา
ตัวอยางที่ดีดานสถาปตยกรรมทั้งในและตางประเทศ
Theories and research in Energy-efficient buildings, concept and building design
technology that suitable for harmonious environment , cultural context and local wisdom ,
case study of best practice of Architectures in Thailand and abroad
1601781

สาธารณสุขกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Public Health and Sustainable Development
บทบาทและความสํ าคั ญ ของสาธารณสุ ขต อ การพั ฒ นาสั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล อม และ
คุณภาพประชากร แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการและวิธีการพัฒนา
ชุมชนสุขภาวะ กรณีศึกษาจากปรากฏการณหรือสถานการณจริง
Roles and significance of public health for sustainable development in social,
economic, environment and population quality aspect; concepts and theories of public
health management for sustainable development; principles and methods of health
community development; case study of real situation
1601782

สังคมสูงอายุกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Aging Society and Sustainability Development
แนวคิด การพัฒ นาแห งสหั ส วรรษและการพัฒ นาอยางยั่งยืน สาเหตุ และผลกระทบจากการ
เปลี่ย นแปลงโครงสรางของโลกและประเทศไทย ประชากร ความสําคัญ และคุณ คาของผูสู งอายุ การดู แล
สุขภาพและการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และการจัดการสภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับผูสูงอายุในประเทศไทย
กรณีศึกษาผลกระทบของสังคมผูสูงอายุกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
Concepts of global millennium development, and sustainable development
goals, rational and impact of Thai and global population transition; importance and value of
elderly; health services delivery and competencies development for elderly; and building
friendly environment for elderly in Thailand; case study impact of elderly society and
development in practice
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มคอ.2 ปริญญาเอก

1601791

ดุษฎีนิพนธ
48(0-144-0)
Dissertation
ทําโครงการวิจัย และเขียนผลงานวิจัยในรูป แบบดุ ษฎี นิพนธ โดยแสดงความสามารถในดาน
ความคิดริเริ่ม การดําเนินการวิจัยเพื่อวิเคราะหปญหาอันนําไปสูการแสวงหาความรูใหมในสาขาวิชาการพัฒนา
ที่ยั่ งยื น รวมถึงมีจ ริ ย ธรรมในการทําวิ จั ย และประยุ กต ใช ค วามรูใหมเพื่ อนํ าไปสู การแกป ญ หาในบริ บ ทที่
เกี่ยวของ หรือการใชผลการวิจัยเปนองคประกอบในการตัดสินใจได ผลการวิจัยตองไดรับการตีพิมพหรือการ
ยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. จํานวนไมนอย
กวา 2 บทความ
Research Project and conduct a research in dissertation format and to show
ability of initiative that create a new knowledge in sustainable development, including
research ethics and lead a new knowledge to solve a problem in related contexts or the use
of research results in decision making; research published in the international journal
certified by OHEC, no less than 2 Papers
1601792

ดุษฎีนิพนธ แบบ 2.1
36(0-108-0)
Dissertation
ทําโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อการจัดการ รวมทั้งเปนประโยชนตอการนําไปใชแกปญหาได และนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงาน
วิจัยเพื่อเผยแพร รวมถึงมีจริยธรรมในการทําวิจัยและเผยแพร ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร หรือ
การยอมรับใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ไดรับการรับรองจาก สกอ. หรือ
TCI จํานวนไมนอยกวา 1 บทความ
Research project and conduct a research to create a new knowledge in
sustainable development for management, including it can be used to solve a problem and
dissertation presentation; research writing for publication; research ethics; research published
in journal or national or international academic publications certified by OHEC or TCI , no
less than 1 Papers

