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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง  พทุธศักราช 2559 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
 

  หมวดที่  1   ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Community Development 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)  
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts  (Community Development) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Community Development) 

3. วิชาเอก   (ถามี) 
 - 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 122  หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1  รูปแบบ   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
     5.2  ภาษาที่ใช 
 ภาษาไทย  
      5.3  การรับเขาศึกษา   
   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดดี 
     5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น   
 เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 

   เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2560 
  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                            

    ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 

    ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

  ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันที ่7 - 8 พฤษภาคม 2559 

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในปการศึกษา 2563 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนสามารถประกอบอาชีพไดทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยอาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา ไดแก 
 8.1 นักพัฒนาชุมชน 

8.2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 8.3 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 8.4 เจาหนาที่กิจกรรมเพื่อสังคม/ เจาหนาที่ชุมชนสัมพันธ 
 8.5 นักวิชาการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 8.6 นักพัฒนาองคกรเอกชน 
 8.7 นักพัฒนามนุษยและสังคม 
 8.8 นักฝกอบรม/วิทยากรกระบวนการ 
 8.9 นักมวลชนสัมพันธ 
 8.10 นักสังคมสงเคราะห องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 8.11 ประกอบอาชีพอิสระในการใชทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 
ชุมชน ทองถ่ิน 
 
9.  ชื่อ นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย  
     ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การสําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นายณัฏฐาพงศ  

อภิโชติเดชาสกุล 

x xxxx xxxxx xx x 

 พช.ม. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2554 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2549 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล 
 

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 
การสําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ป พ.ศ. 

2 นางสาวกัลยาภัสร  

อภิโชติเดชากุล 

x xxxx xxxxx xx x 

 พช.ม. การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2553 

ศศ.บ. สหวิทยาการ
สังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2548 

3 นายสนธยา พลศรี 

x xxxx xxxxx xx x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525 
ศ.บ สังคมศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2518 

4 นางสาวถวิล อินทรโม 

x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. สังคมวิทยาประยุกต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2532 
ค.บ. 

 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

วิทยาลัยครูจันทรเกษม 
 

2529 

5 นายอิสระ ทองสามสี 

x xxxx xxxxx xx x 

 ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2555 

Certificate 
in PHD 

Academic Research Massey University, New 
Zealand 

2555 

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547 

ศศ.ม. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540 

ศศ.บ. การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1   สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Open economy) เปนประเทศที่
ติดตอทําการซื้อขายสินคาและบริการกับประเทศเพื่อนบาน การคาระหวางประเทศจึงมีบทบาท
สําคัญในฐานะกลไกในการพัฒนาและนําความเจริญรุงเรืองมาสูประเทศ รวมทั้งมีสวนสําคัญในการ
ผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมาจะ
ขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอป จนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ใน 
พ.ศ.2557 อยูที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตอคนตอป 
สงผลใหโครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใน พ.ศ.2533 ที่ระดับรอยละ 9.9 25.4 
และ 64.7 เปนรอยละ 7.2 28.5 และ 64.3 ใน พ.ศ.2557 ตามลําดับ) 
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ในรอบระยะ 10 ปที่ผานมาอัตราการนําเขาสินคาของไทยสูงมากขึ้น เนื่องจากการเรงพัฒนา
ประเทศมีความจําเปนตองนําเขาสินคาทุนมากขึ้น การบริโภคของคนในประเทศเพิ่มขึ้นอัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบ ซึ่งมักจะเปนสินคาฟุมเฟอยและมีราคาสูง นอกจากนี้
ประเทศไทยสงเสริมการคาเสรี ควบคุมการนําเขาเพียงไมกี่รายการ จึงมีการนําเขาสินคาอยางมาก 
จากสาเหตุเหลานี้ เปนเหตุใหประเทศไทยขาดดุลการคามาตลอด อีกทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจมี
ความผันผวนสูงมาก อันเนื่องจากการประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงหลายครั้ง ใน 
พ.ศ.2524, 2540, 2550 สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจทั่วประเทศ  โดยเฉพาะองคกรใหม ๆ  
สงผลใหแรงงานตองยายถิ่นกลับมาบานเกิดเพื่อเริ่มตนอาชีพใหมในรูปแบบของกิจกรรมธุรกิจสวนตัว
หรือกลุมอาชีพลักษณะตาง ๆ แตตองประสบปญหาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีไม
เพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาในระดับกาวหนา (พ.ศ.2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามี
จํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่
ระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน) 
 
        11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ปจจุบันนี้โลกทั้งโลกกําลังเจริญกาวหนาไปสูความยุงยากสลับซับซอน เปนสังคมที่
เรียกวา “สังคมสลับซับซอน (Complex City)” สูง การบริหารจัดการของรัฐโดยใชอํานาจรัฐ
ดําเนินการอยางเดียวนั้น พิสูจนชัดเจนแลววาไดผลไมมาก มีความจําเปนที่จะตองดูแลเรื่องการ
บริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐสวนกลาง กระจายอํานาจสูทองถ่ิน อันนี้มีความจําเปน แตอยางไรก็ตาม
ในความสลับซับซอนของสังคม เปนพหุลักษณ การดําเนินการตางๆ ตองเปนลักษณะที่มีการ
ดําเนินการที่หลากหลายมิติ จะไปมองมิติเดียวไมไดแลว 
         โดย พ.ศ.2559 ประเทศไทยกําลังเผชิญ (1) วิกฤตสังคมที่มีความซับซอนและเสื่อม
คุณธรรมลง โดยครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดเล็กลง แตรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เรียกไดวา “ครัวเรือนเดี่ยว ครัวเรือน 1 รุน ครัวเรือนแหวงกลาง” 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน ความสะดวกสบาย 
ละเลยเรื่องวินัย สังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อันเนื่องจากการเขามาของ
แรงงานตางชาติทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลก (2) วิกฤตการเมืองการปกครอง ที่เผชิญกับการ
รัฐประหารนับตั้งแตป 2549, 2557 ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางสงผลใหเกิดความ
ขัดแยงในสังคมชวงระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา แตปญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต การ
ทุจริตคอรรัปชั่น  
  จากสถานการณทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ลวนสงผลใหแรงงานเริ่ม
อพยพกลับสูถิ่นฐานบานเกิดเพื่อเริ่มตนอาชีพใหมโดยอาศัยฐานทุนดั้งเดิมของชุมชนเปนหลักในการ
ประกอบอาชีพ นับเปนการสรางโอกาสใหประชาชนนําความเขมแข็งของกันและกัน มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู รวมถึงการหนุนเสริมโอกาส พัฒนาศักยภาพที่มีอยูในพื้นที่ ในลักษณะ “การเสริมสรางพลัง
ความเขมแข็งของชุมชน (Empowerment)” สรางความเขมแข็งใหกับประชาชนซึ่งเนนการทํางาน
รวมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การหนุนเสริมพลังเสริมประสบการณเรียนรู ขยายทําใหเกิดความ
เขมแข็งมากข้ึน ดังนั้น แนวทางของการพัฒนาชุมชนในปจจุบัน คือ “การพัฒนาชุมชนโดยชุมชน”  
  ชุมชนไทยมีแนวโนมที่ดีข้ึน มีความเขมแข็งมากขึ้น สามารถแกปญหาและสนองตอบตอ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนที่ครอบคลุมพื้นที่ และ
บูรณาการเปนแผนตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัด เพื่อใหไดรับการสนับสนุนทั้งในดานองคความรู งบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม แลวเชื่อมโยง
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เปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก 143,632 แหงใน พ.ศ.2555 เปน 152,377 แหงใน พ.ศ.2556 (สวนใหญ
เปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ 32.51 และกลุมองคกรการเงิน รอยละ 26.77 ขององคกร
ทั้งหมด)  
  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เพื่อลดความ
แออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่ จึงมีความจําเปนที่จะตองมี
การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชน
ของทรัพยากรทองถิ่น การยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กับ เทคโนโลยีปฏิบัติการ (Operational 
Technology) หรือเรียกวา เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต (Internet of Things) มากยิ่งขึ้น 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ        
สถาบัน 
       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมดังกลาวจะเห็นไดวา
การพัฒนาชุมชนในปจจุบันและทางออกสําหรับอนาคตนั้น  จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูดาน
การจัดการองคกรชุมชนรูปแบบตางๆ การกําหนดแผนหรือยุทธศาสตรการพัฒนา สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา การพัฒนาชุมชนเมือง กระบวนการเสริมสรางพลังชุมชน การจัดการทุนชุมชน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาชุมชน ความหลากหลายวัฒนธรรม สิทธิชุมชน การจัดการความขัดแยง ธรรมาภิบาล เปนตน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในฐานะที่เปนหนวยงานที ่                
จัดการศึกษาดานการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จึงไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันของชุมชน ทองถิ่นมากขึ้นซึ่งจะสงผลให
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจบออกไปเพื่อรวมพัฒนาชุมชน ทองถิ่นไดอยางเต็มภาคภูมิ  และเปน
ศักยภาพสําคัญของชุมชนบานเกิดตอไป   

 
      12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ระบุไววาจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อผลิตบัณฑิต และ
พัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมีคุณภาพ  บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทองถิ่นให
เขมแข็งบนฐานของการวิจัย ศึกษา และสรางสมองคความรูใหเปนแหลงเรียนรูของทองถิ่น สงเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวทางพระราชดําริ โดยหลักสูตรนี้มีผลตอการขับเคลื่อนพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผานประเด็นการพัฒนาทองถิ่นให
เขมแข็งบนฐานของการวิจัย อีกทั้งเปนการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยในทองถิ่นใหมีโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาในทองถิ่นสูสังคม ดวยเหตุนี้จึงผลักดันหลักสูตรใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระดับทองถิ่นนําไปสูการพัฒนาระดับประเทศที่มีศักยภาพได 
   จากสภาพการณดังกลาวขางตนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
จึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวะของสังคมและทองถิ่น  เพื่อใหการ
จัดบริการดานการศึกษาและวิชาการสงผลใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในระดับชุมชน ทองถิ่น  ซึ่งจะ
สงผลสืบเนื่องใหเกิดการพัฒนาในระดับประเทศไดอยางภาคภูมิ 
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13.  ความสัมพันธ (ถามี) กบัหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน  
      13.1 กลุมวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น  

    -ไมม ี    

  13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นตองมา
เรียน 
   -รายวิชาที่เปดสอนใหคณะวิทยาการจัดการ วิชาเอกเศรษฐศาสตร ไดแก 2533302               
การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน, 2532410 ยุทธศาสตรและยุทธวิธีการพัฒนาทองถิ่น,              
2533303 กระบวนการและเทคนิคในการเสริมสรางพลังชุมชน 
 
  13.3  การบริหารจัดการ 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีการบริหารจัดการภายในโดย
ใชรูปแบบคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  เพื่อรวมกันพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ซึ่งการบริการจัดการดังกลาวเปนไปโดยการตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจและแนว
ทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับอาจารยผูแทนจาก
หลักสูตรวิชาตาง ๆ ในคณะที่เกี่ยวของกับการเปดสอนและการจัดกลุมเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที ่ 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 สรางความรู  เชิดชูคุณธรรม  นําสูชุมชน  
   
 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เกิดขึ้นจากรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม                
ติณสูลานนท  เปนนายกรัฐมนตรีไดมีนโยบายสําคัญคือ การพัฒนาชนบทในพื้นที่ยากจน และมีนโยบายให
วิทยาลัยครูซึ่งเปนสถาบันการศึกษาเพื่อทองถิ่น เปดหลักสูตรการเรียนการสอนในดานการพัฒนาชนบทขึ้น 
ทางวิทยาลัยครูสงขลาจึงไดเรงสนองนโยบายของรัฐอยางเต็มกําลัง เพราะนอกจากจะตระหนักถึงหนาที่ที่
พึงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินชนบทแลวยังเห็นวานักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาในขณะนั้นตองเรียนวิชา
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนอยูดวย ทั้งนี้วิทยาลัยครูสงขลาไดเริ่มตนดวยการจัดประชุมระหวางตัวแทน
ของวิทยาลัยและหนวยงานจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชนบท เพื่อรวมมือกันสนอง
นโยบายพัฒนาชนบทของรัฐ  ซึ่งในที่ประชุมไดตกลงกันใหวิทยาลัยครูสงขลาสรางหลักสูตรการพัฒนา
ชุมชนขึ้นจึงไดนําไปสูการเปดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาชุมชนขึ้นในวิทยาลัยครูสงขลา โดยนักศึกษา
ที่เรียนในรุนแรก ๆ นั้นเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) กลาวคือเปน
นักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน แตอยูในสายการศึกษาหรือสายครู เมื่อเรียนจบแลวก็จะไดวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) ตอมาไดเปดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
ภาค กศ.บป.ระดับอนุปริญญาในป พ.ศ.2524 และระดับปริญญาตรี 2 ป ในป พ.ศ.2529 แลวเริ่มเปดรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ป นับตั้งแตป พ.ศ.2530 จนกระทั่ง
ปจจุบัน (พ.ศ.2559)   
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง 4 ประการ 
ไดแก (1) ภารกิจดานการเรียนการสอน โดยมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในแนวคิด หลักการ และทฤษฎี
ตาง ๆ รวมถึงการฝกปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางทักษะ ความชํานาญดานงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติใหเหมาะสมกับงานพัฒนาชุมชน  อีกทั้งความสามารถในการนําองคความรูตาง ๆ ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได (2) ภารกิจดานการวิจัย โดยมุงเนนกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนจากฐานราก เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูทุนชุมชนอันเปนฐานในการพัฒนา ตลอดจนการพัฒนา
เครื่องมือที่ใชในการจัดการชุมชนผานความเชี่ยวชาญเชิงประเด็นจากการพัฒนาองคความรูผาน
กระบวนการวิจัยอยางแพรหลาย (3) ภารกิจดานการบริการวิชาการ โดยมุงเนนการถายทอดความรูเพื่อการ
จัดการตนเองขององคกร ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ทั้งจากการเปนวิทยากร การจัดกิจกรรมเชิงโครงการ 
เชิงกระบวนการ ตลอดจนการจัดฝกอบรมตลอดหลักสูตร ทําใหองคความรูดานการพัฒนาชุมชนเปนที่
ยอมรับ และ (4) ภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุงเนนกระบวนการสนับสนุนสงเสริมใหทํานุ
บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไวในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายวิชาการ
พัฒนาชุมชน-สังคมทั้งระดับชาติ และทองถิ่น การปรับวัฒนธรรมการรับนอง-สงพี่จากระบบโซตัส (SOTUS) 
เปนระบบชุมชน (COMMUNITY) การสงเสริมคนเกง คนดีดวยการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ตลอดจนการให
ความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามเสมอมา เชน ทอดกฐิน ทอดผาปา 
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ถวายเทียนพรรษา เปนตน นอกจากนี้ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนยังมีความสามารถพิเศษดาน
ศิลปวัฒนธรรมเสมอมาโดยเฉพาะการแสดงมโนราห และหนังตะลุง  

จะเห็นไดวาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนงานพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง พัฒนาคนในชุมชนใหมีศักยภาพ  สามารถพึ่งตนเองได  
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จึงเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินภารกิจหลัก
ทั้ง 4 ประการ มีความสอดคลองกับบริบทของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
 
  1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
       เพื่อผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.3.1 มีองคความรู ความเขาใจ ทฤษฎีทางดานการพัฒนาชุมชนที่เนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยผานกระบวนการเรียนรูฐานคิดเพื่อการพัฒนา โดยสามารถบูรณาการศักยภาพชุมชน เพื่อการดํารง
อยูทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางเทาทัน 
 1.3.2  มีทักษะการพัฒนาที่เนนการคิดเชิงกระบวนระบบ มีเทคนิควิธีการในการพัฒนาชุมชน 
สามารถจัดการความรูและทุนที่มีอยูในชุมชน เพื่อวางแผนพัฒนาความรวมมือในการบริหารระบบงาน
พัฒนาชุมชนไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับยุคสมัย 
 1.3.3 มีเจตคตินักพัฒนาชุมชน อันประกอบดวย หลักคุณธรรมพื้นฐานที่เขาใจจริตนักพัฒนา 
เพื่อสรางจิตสํานึกสาธารณะควบคูกับหลักจริยธรรม ดวยการสรางภาวะความเปนผูนํา มีเหตุผล มีความ
รับผิดชอบตอชุมชน ตลอดจนการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพการพัฒนาชุมชน ซึ่งสามารถปรับตัวอยูรวมกับ
ชุมชนและสังคมไดอยางมีความสุข 
 1.3.4 มีความพรอมที่จะเปนนักพัฒนาชุมชน ทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
องคกรพัฒนาเอกชน  

 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
   

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี
มาตรฐานไมต่ํ ากว าที่  สกอ. 
กําหนด 

-   พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก 
    ก ร อบคุณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ กษ า
 แหงชาติและเกณฑมาตรฐาน 
-   ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง  
    สม่ําเสมอ 

-  หลักสูตร 
-  รายงานการพัฒนาหลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมินผล 
   หลักสูตร 
-  รายงานผลการประเมิน 
   ความพึงพอใจในการใชบัณฑิต
 ของหนวยงานตางๆ  

2. การพัฒนาคุณลักษณะของ 
    บัณฑิตใหเปนที่ยอมรับของ 
    สังคม 

-  ทํ า ก า ร สํ า ร ว จ ค ว า ม ต อ ง ก า ร
 คณุลักษณะของบัณฑิต  
-  การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 

-  เอกสารแบบสอบถาม 
-  เอกสารสรุปผลการทํากิจกรรม 

3.  ยกระดับทรัพยากรสาย
ผูสอนเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรูของนักศึกษา 

-  อาจารย ใหมตองผานการอบรม
 หลักสูตรเบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิค
 การสอน การวัดและการประเมินผล 

-  ป ริ ม า ณ โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
 วิชาการตออาจารยในหลักสูตร 
-  ปริมาณโครงการศึกษาดูงาน 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
-  สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทุกคน
 ไดมีโอกาสอบรมความรูอยาง
 สม่ําเสมอ 
-  สนับสนุนใหอาจารยทําโครงการ
 บริการวิชาการ 

-  ศึกษาดูงานและเขารวมสัมมนาทาง
 วิชาการของอาจารย 

-  สนับสนุนให อาจารยทําผลงานทาง
 วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และ
 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

-  ปริมาณการเขารวมสัมมนาทาง
 วิชาการ 

 



 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  เปนระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน     

 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนสามารถจัดได  โดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการประจํา
หลักสูตร   

 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                   
พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก) 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน 
 
 2.2   คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  2.2.1 ผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
  2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 หมวด 1 การรับเขาศึกษา 
 
 2.3   ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  2.3.1  ปญหาเกี่ยวกับระดับพ้ืนฐานความรูที่แตกตางกันของนักศึกษา 
  2.3.2  ปญหาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความแตกตางจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาเปนอยางมาก 
 
 2.4   กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  2.4.1  จัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพื้นฐานความรูของนักศึกษาแรกเขา 
  2.4.2  สงเสริมการสรางกระบวนการเรียนรูและประสบการณที่ เหมาะสมในการเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 4  ป 
 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
ชั้นปที่  1 50 50 50 50 
ชั้นปที่  2 - 50 50 50 
ชั้นปที ่ 3 - - 50 50 
ชั้นปที่  4 - - - 50 

รวม 50 100 150 200 
จํานวนนักศึกษา 

คาดวาสําเร็จการศึกษาคาดวาสําเร็จ
การศึกษา 

- - - 50 

 
 2.6  งบประมาณตามแผน   
  ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
1. งบประมาณเงินรายได     

- คา FTES ตอป 16.67 45.83 95.83 127.78 

- คาหัวจริงตอป 1,233.00 1,337.00 1,469.00 1,481.00 

- จํานวนนักศึกษา ป.ตรี  50 100 150 200 
รวม 61,650.00 133,700.00 220,350.00 296,200.00 

2. งบประมาณรายจาย     
- คาหัวจริงตอป  800.00 800.00 800.00 800.00 

- จํานวนนักศึกษา ป.ตรี  50 100 150 200 
รวม 40,000.00 80,000.00 120,000.00 160,000.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 101,650.00 213,700.00 340,350.00 456,200.00 
 
 2.7 ระบบการศึกษา   
    แบบชั้นเรียน 
    การเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน 
    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

 อื่นๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  (ถามี) 
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผล

การเรียน พ.ศ.2553 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  122  หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสตูร   
              โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังนี ้
 

   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

     1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมนอยกวา      12   หนวยกิต 
      บังคับเรียน                             9  หนวยกิต 
     เลือกเรียน  ไมนอยกวา           3   หนวยกิต 
    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา       9  หนวยกิต 
     บังคับเรียน                             3   หนวยกิต 
     เลือกเรียน  ไมนอยกวา           6   หนวยกิต 
    1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา   9  หนวยกิต  
     บังคับเรียน                              3   หนวยกิต
     เลือกเรียน  ไมนอยกวา             6   หนวยกิต 
   2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน      86 หนวยกิต 
    2.1  กลุมวิชาแกน      57 หนวยกิต 
    2.2  กลุมวิชาเนื้อหา      21 หนวยกิต 
    2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  8 หนวยกิต 
 

   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หนวยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
   1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา    30   หนวยกิต 
      1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไมนอยกวา    12   หนวยกิต 
  บังคับเรียน  9  หนวยกิต 
     GEL0101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Thai for Communication 
     GEL0201   ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน   3(3-0-6) 
          English for Today’s World 
     GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   3(3-0-6) 
          English at Work 
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  เลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้
     GEL0301   ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Malay for Communication 
     GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Indonesian for Communication 
     GEL0303   ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Burmese for Communication 
     GEL0304   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Chinese for Communication   
     GEL0305   ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
          Japanese for Communication 
     GEL0306   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
          Korean for Communication 
 
      1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
  บังคับเรียน  3  หนวยกิต 
     GEH0401  วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา    3(3-0-6) 
          Songkhla Lake Basin Living 
  เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้
     GEH0402  ปรัชญาและศาสนา    3(3-0-6) 
          Philosophy and Religions 
     GEH0403  มนุษยกับความงาม    3(3-0-6) 
          Human and Aesthetics 
     GEH0404  พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน   3(3-0-6) 
          Human Behavior and Self-Development 
     GEH0405  มนุษยกับความเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
          Man and  Changing World 
     GEH0406  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู    3(3-0-6) 
          Information for Learning 
     GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 
          Fundamental Law for Quality of Life 
     GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง   3(3-0-6) 
          Moral Principles Leading to Self Sufficiency 
     GEH0409  วิถีอาเซียน     3(3-0-6) 
          ASEAN Ways 
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      1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
  บังคับเรียน  3  หนวยกิต  
     GES0501   วิเคราะหการคิด      3(2-2-5) 
           Thinking Analysis 
 

  เลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้
     GES0502   ชีวิตกับสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 
           Life and Environment  
     GES0503   ชีวิตกับเทคโนโลยี      3(2-2-5) 
          Life and Technology 
     GES0601   เกษตรเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 
          Agriculture for Life  
     GES0701   อาหารและโภชนาการเบื้องตน    3(3-0-6) 
          Introduction to Food and Nutrition 
     GES0702   การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ    3(2-2-5) 
          Integrated Health Care      
     GES0801   งานชางในชีวิตประจําวัน     3(2-2-5) 
          Jobs on a Daily Basis 
 
   2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน      86 หนวยกิต 
    2.1   กลุมวิชาแกน       57 หนวยกิต 
     จากรายวิชาตอไปนี้     
     2531101   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน   3(3-0-6) 
          Introduction to Sociology and Anthropology  
     2531102   พลวัตชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
          Community dynamics and Cultural changes 
 2531103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย    3(3-0-6) 
  Human Resource Development 
     2531104   ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน     3(3-0-6) 
          Theories and Principle of Community  
          Development  
     2532101   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  3(3-0-6) 
          Sufficiency Economy Philosophy and Sustainable  
          Development 
     2532201   การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงในงานพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
          Transformative Learning in Community  
          Development 
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     2532202   ชุมชนศึกษาและแนวทางการพัฒนา    3(2-2-5) 
          Community Study and Development Solution 
     2532301   จริยศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน    3(3-0-6) 
          Ethics of Community Development 
     2532302   ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
          Leadership in Community Development 
     2532303   ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชมุชน   3(2-2-5) 
          Information System for Community  
          Development 
     2533201   ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน                       3(3-0-6) 
          English for Community Development  
     2533202   การวิเคราะหขอมูลวิจัยสําหรับการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
          Research Data Analysis for Community  
          Development 
     2533203   ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
          Research Methodology for Community  
          Development 
     2533301   การจัดการความรูในชุมชน     3(2-2-5) 
          Community Knowledge Management  
     2533302   การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
          Planning and Administration in Community  
          Development 
 2533303 กระบวนการและเทคนิคในการเสริมสรางพลังชุมชน  3(2-2-5) 
  Process and Technique in Community  
   Empowerment 
     2534201    สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
          Seminar on Problems in Community  
          Development  
     2534202   ทักษะการคิดและการเขียนรายงานวิชาการ   3(2-2-5) 
          Thinking Skills and Academic Writing 
     2534203   การวิจัยชุมชน       3(2-2-5) 
          Community Research  
 

    2.2  กลุมวิชาเนื้อหา    เรียนไมนอยกวา  21 หนวยกิต 
     จากรายวิชาตอไปนี้ 
     2531401   การทองเที่ยวโดยชุมชน     3(3-0-6) 
          Community Based Tourism   
 2531402  ภัยพิบัติกับการจัดการทรัพยากรชุมชน   3(3-0-6) 
  Disaster and Resources Management Community 
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     2531403   ภูมิปญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
          Wisdom and Appropriate Technology for Community  
          Development 
    2531404 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน   3(2-2-5) 
      Food stability and Energy 
    2531405 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
       Cultural Resources Management 
 2532406 การพัฒนาองคกรชุมชน     3(3-0-6) 
  Community Organization Development 
  2532407 เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน        3(2-2-5)   

                   Network Learning in Community Development 

  2532408 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม    3(2-2-5) 
    Group and Individual Competence Development 
     2533409   ยุทธศาสตรและยุทธวิธีการพัฒนาทองถิ่น   3(3-0-6) 
          Strategies and Tactics of Local Development  
     2533410    การประเมินแผนงานและโครงการพัฒนา   3(2-2-5) 
          Development Project and Program Evaluation 
     2533411   การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
          Comparative Community Development 
     2534412   สิทธิกับการพัฒนาชุมชน                3(3-0-6) 
          Rights and Community Development 
     2534413   ธรรมาภิบาลในงานพัฒนาชุมชน    3(3-0-6) 
          Good Governance in Community Development 
     2534414   การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
          The Development in Multicultural Societies   
     2534415    พลเมืองกับการพัฒนาประชาสังคม    3(2-2-5) 
          Citizen and Civil Society Development 
     2535416   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน     3(2-2-5) 
          Community Economics Development 
   2535417 ผูประกอบการทางสังคม     3(2-2-5) 
   Social Entrepreneur 
    2535418 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ   3(3-0-6) 
      Corporate Social Responsibility  

   2536419  สังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม           3(3-0-6) 

      Social Work and Social Welfare 
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    2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ  8 หนวยกิต 
           เลือกเรียนจากกลุมใดกลุมหนึ่ง ตอไปนี้ 
     

 กลุมที่ 1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 
     2534501  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน  2(1-2-3) 
         Preparation for Professional Experience in Community Development   
      2534502  การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน   6(540) 
         Field Experience in Community Development   
 กลุมที่ 2 กลุมสหกิจศึกษา  
     7000390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    2(90) 
         Preparation for Cooperative Education  
     7000490  สหกิจศึกษา       6(640) 
         Cooperative Education 
 

    3)  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
      ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จของหลักสูตร 
 

 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาและหนวยกิตที่ใชในหลักสูตร 
  เลขรหัสประจํารายวิชา  ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมูวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นป  หรือระดับความยากงาย 
   เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ลําดับกอนหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปหรือระดับความยากงาย 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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 เลขรหัสตัวที่ 5  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว ดังนี้ 
    1 กลุมหลักการและวิธีคิดวิเคราะห    253-1--  
    2 กลุมหลักการและวิธีปฏิบัติ     253-2--  
    3 กลุมหลักการและวิธีบริหารจัดการ    253-3-- 
    4 กลุมหลักการและการพัฒนาชุมชนเชิงประเด็น   253-4-- 
    5 กลุมการเรียนรูภาคปฏิบัติ      253-5-- 
 
 ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
  ตัวอยางเชน  3(2-2-5) 
   เลขตัวที่  1 หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวม 
   เลขตัวที่  2 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 
   เลขตัวที่  3 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
   เลขตัวที่  4 หมายถึง  จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห  
 
 

  3.1.4  แผนการศึกษา 
ปที่  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE 9 เลือกเรียน 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาแกน 

 
2531101 

 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน 

 
3(3-0-6) 

2531102
  

พลวัตชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 15 
 
 

ปที่  1  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE 9 เลือกเรียน 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาแกน 

 
2531103 

 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
3(3-0-6) 

2531104 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
รวมหนวยกิต 15 
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ปที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE 9 เลือกเรียน 9 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาแกน 

 
2532302 

 
ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 

 
3(2-2-5) 

2532301 
2532303 

จริยศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนาชุมชน 

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

รวมหนวยกิต 18 
 

ปที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GE 3 เลือกเรียน 3 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาแกน 

 
2532202 
2532101 
2532201 

 
ชุมชนศึกษาและแนวทางการพัฒนา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การเรียนรู เพื่อการเปลี่ยนแปลงในงานพัฒนา
ชุมชน 

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาเนื้อหา 

 
xxxxxxx 

 
เลือกเรียน 

 
3 หนวยกิต 

รวมหนวยกิต 15 
 

ปที่  3  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาแกน 

 
2533202 
2533302 
2533301 

 
การวิเคราะหขอมูลวิจัยสําหรับการพัฒนาชุมชน 
การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน 
การจัดการความรูในชุมชน 

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาเนื้อหา 

 
xxxxxxx 

 
เลือกเรียน 

 
9 หนวยกิต 

รวมหนวยกิต 18 
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ปที่  3  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาแกน 

 
2533203 
2533201 
2533303 

 
ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนาชุมชน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน 
กระบวนการและเทคนิคในการเสริมสรางพลัง
ชุมชน 

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

 
หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาเนื้อหา 

 
xxxxxxx 

 
เลือกเรียน 

 
6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 หนวยกิต 
รวมหนวยกิต 18 

 
 
 

ปที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  

(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาแกน 

2534201 สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
2534202 
2534203 

ทักษะการคิดและการเขียนรายงานวิชาการ 
การวิจัยชุมชน      

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

หมวดวิชาเฉพาะดาน  
 กลุมวิชาเนื้อหา 

 
xxxxxxx 

 
เลือกเรียน 

 
3 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน  
  กลุมวิชาปฏิบัติการ
 และฝกประสบการณ
 วิชาชีพ 

2534501 
 

หรือ 
 

7000390 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
การพัฒนาชุมชน 
 
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

2(1-2-3) 
 
 

2(90) 
รวมหนวยกิต 17 

 
ปที่  4  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  
(ท-ป-อ) 

หมวดเฉพาะดาน  
กลุมวิชาปฏิบัติการและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

2534502 
หรือ 

7000490 

การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 3 
 
สหกิจศึกษา 

6(540) 
 
 

6(640) 
รวมหนวยกิต 6 
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  3.1.5  คําอธิบายรายวิชา   
    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
         1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  
 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 
น(ท-ป-อ) 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และ
การเขียน  ใหมีความรอบรูและสามารถใชภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม  และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 
 

3(3-0-6) 
 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน     
English for Today’s World 
  พัฒนาผูเรียนใหใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูจากแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการศึกษาและการ
ดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน 

  Develop learners in using English as a medium to access 
and retrieve information for education and daily life 
applications. 
 

3(3-0-6) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   
English at Work 
 ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทของการทํางาน  และ
สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณงาน  และ
บริบทอื่นๆของการทํางาน 
 Practice English skills in work-related contexts. Make use 

of English for job seeking, job applying, job interviewing, and 

other work-related contexts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GEL0301 ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร    
Malay for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  โดย
เนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดาน
วัฒนธรรม  เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Malay, focusing on listening and speaking for 
daily communication and  promoting the understanding of Thai 
and Malay cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    
Indonesian for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง การพูด  การอาน  และการเขียน  โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบททางดาน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Indonesian, focusing on listening and speaking for 
daily communication and  promoting the understanding of Thai 
and Indonesian cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0303 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษา
พมา  โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading 
and writing in Burmese, focusing on listening and speaking for 
daily life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
Chinese for Communication  
 เรียนรูระบบสัทอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝกทักษะฟง  พูด  
อาน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  เรียนรูการศึกษาคนควาภาษาจีน
ดวยตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหม  พรอมทั้งเรียนรูและเขาใจความ
แตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยจีน 
  Study and practice basic structure of Mandarin Chinese 
with an emphasis on developing listening, speaking, reading 
and writing skills with application to a number of familiar 
everyday topics. Enhance learner autonomy through 
technology. Learn about culture and develop inter cultural 
awareness. 
 

3(3-0-6) 

GEL0305 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 
  ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุน โดยเนนทักษะการฟงและการพูด เพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน  และเสริมสรางความเขาใจดานสังคมและ
วัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and  promoting 
the understanding of Thai and Japanese cultures.  
 

3(3-0-6) 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication 
  การฝกทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษา
เกาหลี  โดย เนนทักษะการฟ งและการพูดสํ าหรับการสื่ อสาร ใน
ชีวิตประจําวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life. 

3(3-0-6) 
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   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GEH0401 วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา    
Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชดําริ  รวมทั้งสรางจิตสาธารณะ  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หนาที่พลเมือง 
  History, physical characteristics, ecology, society, economy, 
cultures, and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency economy 
and Royal Project. Educate students to have public mind, 
virtues, ethics, and civic duties. 
 

3(3-0-6) 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและศาสนา  
สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและ
ศาสนา คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคําสอนของศาสนาตางๆ 
นําหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  
เพือ่ใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value of 
philosophy and religions, teachings and philosophical concepts 
of different  school of philosophy and religions for peace of life 
and peaceful societies. 
 

3(3-0-6) 

GEH0403 มนุษยกับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องตน  องคประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  
และศิลปะการแสดง  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GEH0404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน    
Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษยการเขาใจตนเองและผูอื่น  การพัฒนาตน
ดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีทักษะชีวิต  สํานึกในความเปนพลเมืองไทย สรางสัมพันธที่ดีกับ
บุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยูรวมกัน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข 
  The study of human behaviors, self-realization and self-
development, physical, mental, emotional and social Self-
discipline, self and social responsibility with public mind, life-
skills, awareness of Thainess, good relation in multicultural 
societies in order to work together efficiently and happily. 

3(3-0-6) 

GEH0405 มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย  โลกทัศนในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เนนความเปนไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he lives 
in, visions for the changing world emphasizing Thainess, ways of 
thinking and public minded activities based on the sufficiency 
economy philosophy.  
 

3(3-0-6) 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู    
Information for Learning 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และความตองการสารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  กลยุทธการสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  
การประเมินสารสนเทศ  การอางอิงและบรรณานุกรม  การนําเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information searching 
strategy, information evaluation, information ethics, citation and 
bibliography, information presentation in various forms. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 



                                                                                                                                                            มคอ.2    
   

- 26 -

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  

Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมดานการปองกัน
การทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law and 
fundamental rights, emphasizing, on Laws related to student 
Life, and educate students to have virtue, morality, and 
corruption prevention. 

3(3-0-6) 

   
GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง  

Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
  ความหมายและคุณคาของชีวิต หลักธรรมในการดํารงชีวิต การฝกสติ 
สมาธิ การสรางศรัทธาและปญญา การนําหลักธรรมมาใชในการปองกัน 
แกปญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, 
mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency 
principles in life. 
 
 

3(3-0-6) 

GEH0409 วิถีอาเซียน            
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความรวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของ
ประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and role in the 
current world in politic, economic, social and cultural dimensions, self-
adjusment of Thailand in ASEAN context and sustainable development. 

3(3-0-6) 
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  1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GES0501  วิเคราะหการคิด     
Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
  Thinking process, ways of thinking, Mathematics decision 
making, information technology for data analysis and 
presentation. 
 

3(2-2-5) 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม     
Life and Environment  
  ความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน 
รวมถึงการอนุรักษ และเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันและ
ควบคุมมลพิษ ความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต หลักการ
อนุรักษพลังงาน การศึกษาวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
เพื่อนําไปสูแนวทางการวิเคราะห สังเคราะห เชื่อมโยงไปใชประโยชนไดใน
ชีวิตจริง   
          Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and control 
of pollution, relations between energy and life, principle of 
energy conservation, Earth and Nature System, environmental 
changes and natural disasters, environmental solutions in real 
life. 
 

                                                                                                                             
3(3-0-6) 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร 
  Technology in daily life, technology effects, security, 
ethics and computer laws. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจําวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตร    
  Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 
 

3(3-0-6) 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องตน    
Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความตองการพลังงานและสารอาหารของ
รางกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  สภาวะ
อาหารและโภชนาการในปจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for wellness, situation of food and 
nutrition. 
 

3(3-0-6) 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
 ความหมายและองคประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบ 
บูรณาการ  ดานอาหาร  การออกกําลังกาย  และการจัดการความเครียด  
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ด ีตลอดจนการแกไขความเชื่อที่ผิดทางดานสุขภาพ
 Definition and composition of wellness, integrated 
health care nutrition, exercises and stress management, 
improvement of the quality of life and right views of wellness. 
 

3(2-2-5) 

GES0801 งานชางในชีวิตประจําวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช เครื่องมือชางพื้นฐาน  การ
บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบานและสํานักงาน  ระบบ
สุขภัณฑ  ระบบแสงสวาง  การตอวัสดุ และการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใช 
  Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and office, 
the sanitary system, the lighting system, the materials linkage, 
and the value-added materials. 
 

3(2-2-5) 
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   2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน  
        2.1 กลุมวิชาแกน  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

2531101   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน    
Introduction to Sociology and Anthropology 
 ขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษยกับสังคม แนวความคิดทั่วไปของ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตอการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทาง
สังคมสถาบันสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม 
มนุษยกับสิ่งแวดลอมรวมทั้งความสัมพันธของคนในสังคมในแงตางๆ การขัด
เกลาทางสังคม การจัดชวงชั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
             The scope and substance of human society, the 
general concept of sociology and anthropology to the study of 
society, the social organization, culture and behavior of people in 
society, humans and environment in various aspects, 
socialization, stratification, deviant behavior, social control and 
social change. 
 

 3(3-0-6) 

2531102
  

พลวัตชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม   
Community dynamics and Cultural changes 
 ความหมายของการเปลี่ยนแปลง ลักษณะ และกระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและวัฒนธรรม ปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนและวัฒนธรรม กระแสโลกาภิวัตนกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและ
สังคม การปรับตัวของชุมชนและวัฒนธรรม ปญหาที่ เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและวัฒนธรรม พลวัตการพัฒนาชุมชน  กรณีศึกษา
พลวัตชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
                     Definition of changes and the dynamics of 
community and culture process, factors of contribute to the 
transformation of communities and cultures changes, 
globalization and the transformation of the community and 
society, community and culture orientation, problem by the 
changes of culture and community, the dynamics of community 
development, and a case study of community dynamics and 
cultural changes. 
 
 

3(3-0-6) 
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2531103   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย            
Human Resource Development 
          ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และ
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การกําหนดวัตถุประสงค ความจําเปนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การฝกอบรม และการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร การวางแผนพัฒนาอาชีพ การวิเคราะหปญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
            Meaning, importance, concepts, theories, principle, roles, 
method and responsibilities in the development of human 
resources. The objectives and the need for human resource 
development. Training and ability encouraging of personnel. The 
career development plan. Analysis the problems that affect to 
the efficiency of human resources. 
 

3(3-0-6)       

2531104
 
  

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
Theories and Principle of Community Development 
   ความหมาย โครงสราง องคประกอบ และลักษณะของชุมชน 
ความหมาย ปรัชญา หลักการ และเปาหมายของการพัฒนาชุมชน แนวคิด
ทฤษฎีทางสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน กลุมทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม กลุมทฤษฎีการจัดระเบียบทางสังคม กลุมทฤษฎีการ
พัฒนาแบบผสมผสาน รวมถึงแนวคิดที่ใชในงานพัฒนาชุมชน แนวคิดทุนทาง
สังคม แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เปนตน 
             The structure, composition and characteristics of the 
community. The definition, philosophy, principles and goals of 
community development. Social theories to the develop 
community. The theory of social and culture changes. The theory 
of social organization. Society collocation theory. Hybrid 
development theory. Social capital theory. Sustainable 
development theory, etc. 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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น(ท-ป-อ) 

2532101
  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
Sufficiency Economy Philosophy and Sustainable 
Development 
  ปรัชญา ความเปนมา ความหมาย หลักการ และแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับบุคคล ครอบครัว กลุมองคกร ชุมชน และระดับประเทศ บทบาทของ
เศรษฐกิจพอเพียงตอการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบเกษตร
ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาโครงการพระราชดําริ 
สําหรับนํามาวิเคราะหโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อเสนอแนวทางการประยุกตใชในการพัฒนาชุมชน 
           The philosophy, background, definition, concept and guidelines of 
sufficiency economy and sustainable development. The application of the 
philosophy for individual, family, group, organization, community and national 
levels. The role of the sufficiency economy to achieve sustainable 
development. Sustainable agriculture with sufficiency economy and 
sustainable development. Project works and analysis on His Majesty the King’s 
thoughts of sufficiency economy philosophy and sustainable development to 
guide on community development. 
 

3(3-0-6) 

2532201 การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงในงานพัฒนาชุมชน  
Transformative Learning in Community Development 
         ความหมาย หลักการ แนวคิด กระบวนการ เปาหมาย คุณคาของ
การเรียนรู กระบวนการปรับเปลี่ยนเจตคติและมโนทัศนการเรียนรูในระดับ
บุคคล กลุม ชุมชน เทคนิคการเปลี่ยนแปลงชุมชน ตลอดจนการออกแบบการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชน  
             Meaning, concepts, theories, method, goal and the 
value of the learning. The process of changing the attitudes and 
conceptions of learning at the individual, groups and community. 
The community changing technic. As well as the design of change 
to community development. 
 
 
 
 
 

3(2-2-5)                                                              
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น(ท-ป-อ) 

2532202
  

ชุมชนศึกษาและแนวทางการพัฒนา 
Community Study and Development Solution 
 ความหมาย ความจําเปน ประโยชน ประเภท เทคนิคและวิธี
การศึกษาชุมชนทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงมานุษยวิทยา ศึกษา
ชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โครงสรางของชุมชน ศักยภาพของ
ชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมืองการปกครองและ
วัฒนธรรม โดยเนนการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและ
แกไขปญหาของชุมชน 

The definition, necessary, value, type, techniques and 
education communities in both quantitative, qualitative and 
anthropological. Study of the physical environment, the structure 
of the community, the community involvement in the economic, 
social, environmental, political and cultural. By focusing on a case 
study to guide the development and community problems 
solving. 

 

3(2-2-5) 

2532301 จริยศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชน    
Ethics of Community Development  
         ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด และรากฐานของคุณธรรม
จริยธรรมของนักพัฒนา หลักการสรางและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เทคนิค
วิธีการสรางหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนา วิธีการปฏิบัติตามหลักศา
สนธรรมของนักพัฒนา เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมายแกปญหาดวยการใช
หลักธรรมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําหลักธรรมไปใชเพื่อ
การพัฒนาชุมชน 
      The definition of ethics, moral concept and foundations of 
developer. Principles and Ethical Development. Techniques of 
cultivating moral and ethical. Way to follow the faith of the 
developer to live with targeted solutions and using the principle 
to work effectively and use it for community development. 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

2532302
  

ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 
Leadership in Community Development 
 ความหมายผูนํา ภาวะความเปนผูนํา คุณลักษณะของผูนํา ประเภท
ของผูนํา บทบาทผูนํา ปจจัยที่กอใหเกิดภาวะผูนํา แนวทางและวิธีการประเมิน
ภาวะความเปนผูนํา การสรรหาผูนํา เทคนิคการสืบคนและศักยภาพผูนํา 
เทคนิคในการอบรมผูนําในชุมชน  ความสัมพันธระหวางผูนํากับงานพัฒนา
ชุมชน ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรกระบวนการ กรณีศึกษาตัวอยางผูนําใน
ทองถิ่น 
        Definition of leader, leadership, characteristics of 
leadership, type of leadership, role leading, factors that 
contributes to leadership. Leadership guidelines and assessment 
methods. Recruiting Leaders, technical queries and potential 
leaders. Technical searching and potential leader technical 
seminar in community leadership. The relationship between 
leadership and community. Practice to be the speaker of Case 
study examples of local leaders. 
 

3(2-2-5) 

2532303
  

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน  
Information System for Community Development 
 แนวคิด และระเบียบวิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลดานการพัฒนา
ชุมชนอยางเปนระบบ ไดแก ขอมูลทางดานกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง  การประยุกตใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  การออกแบบและจัดทํารายงาน
สารสนเทศประเภทตาง ๆ สําหรับการพัฒนาชุมชน 
       Concept and methods of data collection in systematic 
community development including physical information, 
demographic, economic, social and cultural, and political. The 
application of computers to store data. Design and prepare the 
information reports for the community development. 
 

3(2-2-5) 

2533201
  

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน                       
English for Community Development  
 ฝกและพัฒนาทักษะในการอานตํารา บทความ และเอกสารวิชาการ
ดานการพัฒนาชุมชนที่เปนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพในการอาน การ
จับประเด็น ความเขาใจ และการตีความหมายไดอยางถูกตอง 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

           Practice reading English textbooks, articles and scholarly 
papers on the community development to capture, understand 
and interpret correctly. 
 

2533202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิเคราะหขอมูลวิจัยสําหรับการพัฒนาชุมชน 
Research Data Analysis for Community Development 
     แนวคิดและวิธีการวิเคราะหขอมูลวิจัยในการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
กระบวนการการวิเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดย
กระบวนการทางสถิติ ซึ่งประกอบดวยกระบวนการในการเตรียมขอมูลและ
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ในการ
วิเคราะหขอมูล โดยเนนการประยุกตใช 
            The concepts and methods of qualitative research data 
analysis by content analysis and quantitative data analysis by 
algorithms including of data preparation, data analysis 
procedures, using various software packages for data analysis. By 
focusing on the application. 
 

3(2-2-5) 

2533203
  

ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนาชุมชน 
Research Methodology for Community Development 
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัย และการ
วางแผนวิจัยแบบตาง ๆ การสรางกรอบความคิดในการวิจัย โดยเนนในสวนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การเก็บรวบรวมและการวิ เคราะหขอมูล                    
การอภิปรายผล ตลอดจนการบริหารโครงการวิจัย 
            Quantitative and qualitative research methods. Research 
process and research planning. To create the research concept by 
focusing on community development. Collecting, analyzing data 
and discussing the results of the research project. 
 

3(2-2-5) 

2533301
  

การจัดการความรูในชุมชน 
Community  Knowledge Management  
 แนวคิด ความหมาย การจัดการความรู เปาหมายของการจัดการ
ความรู หลักการของการจัดการความรู แนวคิดวิธีการดําเนินการจัดการความรู
ในชุมชน การสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับการจัดการความรู การสรางทีมจัดการ
ความรู และการฝกปฏิบัติการจัดการความรูรวมกับชุมชน 
 
 

3(2-2-5) 
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น(ท-ป-อ) 

     The concept, definition, knowledge management, goal of 
knowledge, knowledge principles management method, 
knowledge community management approach, vision about 
knowledge management, knowledge management Team And 
practice knowledge management with the community. 
 

2533302
  

การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน 
Planning and Administration in Community Development 
 แนวคิดและหลักการวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน  ปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐบาลและ
เอกชน กระบวนการวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน โดยประชาชนมีสวน
รวมในทุกขั้นตอน 
       Concept and principles of planning and community 
development management. Factors related to the planning and 
management of community development, both public and 
private sectors. Planning and management of community 
development by public participation. 
 

3(2-2-5) 

2533303 กระบวนการและเทคนิคในการเสริมสรางพลังชุมชน   
Process and Technique in Community Empowerment  
         ความหมาย แนวทาง วิธีการ ลักษณะ เทคนิค องคประกอบ รูปแบบ 
การเสริมสรางพลังชุมชน การพัฒนาศักยภาพในการจัดการทุนชุมชน การ
วิเคราะหกระบวนการจัดการทุนชุมชนเพื่อเสริมสรางพลังชุมชนทั้งระดับ
ปจเจก กลุม/องคกร เครือขาย และชุมชน จากการฝกปฏิบัติการกรณีศึกษา
รวมกับชุมชนเพื่อประยุกตใชเทคนิค และเครื่องมือในการเสริมสรางพลังชุมชน
โดยใชทุนชุมชนเปนฐาน 
        Definition, method, technique, element of characteristics 
of the community empowerment. The potential development for 
capital management community. Process analysis of capital 
management, community empowerment, community groups and 
individual / corporate networks and communities of practice, case 
studies, together with the community for technical applications. 
And tools to strengthen communities by using community-based 
fund. 
 
 

3(2-2-5) 
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น(ท-ป-อ) 

2534201 สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน 
Seminar on Problems in Community Development 
 สัมมนาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติงาน
พัฒนาในประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะหความแตกตางทางระบบสังคม
และปจจัยสําคัญตาง ๆ อันเปนสาเหตุใหการดําเนินงานพัฒนาชุมชนแตกตางกัน
ไป เพื่อการแสวงหาแนวทางในการนําวิธีการพัฒนาชุมชนไปใชกับชุมชนให
ไดผลดวยวิธีการพัฒนาหัวขอพิเศษ  
 Community Development Seminar in theoretical, 
principles and practical development in Thailand. Comparison in 
analysis of the social system differences and other factors which 
contribute to the development. Study guidance on how to 
develop community leadership to work with the community. 
 

3(2-2-5) 

2534202 ทักษะการคิดและการเขียนรายงานวิชาการ  
Thinking Skills and Academic Writing 
         ความหมาย ความสําคัญ ประเภท หลักการพัฒนาการคิด มิติของการ
คิดและกระบวนการคิด  การคิดวิเคราะห เทคนิคการพัฒนาความสามารถใน
การคิด ความหมาย สวนประกอบและขั้นตอนการเขียนรายงานวิชาการ 
         The definition, importance, types, concept of the 
development method. Dimension of thinking and thought 
process. Technique of thinking ability development. 
 

3(2-2-5) 

2534203 การวิจัยชุมชน  
Community Research 

ความหมาย ความสําคัญของการวิจัยชุมชน การวิเคราะหชุมชน เพื่อ
กําหนดประเด็นปญหาวิจัยรวมกับชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยพัฒนาและ
ขับเคลื่อนชุมชน เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางแผนการวิจัยการ
ปฏิบัติการ กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการ เทคนิค เครื่องมือ และ
วิเคราะหขอมูล สรุปผล การนําเสนอผลการวิจัย การใชประโยชนจากการวิจัย
ในการเสริมสรางศักยภาพชุมชน สรางการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อความ
เขมแข็งของชุมชน 
           The definition and importance of the community 
research. Community analysis to define the research issue with 
the community. Development community by research process to 
create a framework for a research. Workshop research planning, 
the process of data collection methods, techniques, tools and 

3(2-2-5) 
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น(ท-ป-อ) 

analysis data, summary. Present the research result, and benefit 
of the research to strengthen potential community. Provide a 
participatory course to the strengthening of the community. 
 

    2.2 กลุมวิชาเนื้อหา  
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 

น(ท-ป-อ) 

2531401 การทองเที่ยวโดยชุมชน                                         

Community Based Tourism   

 แนวคิดการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ความสัมพันธของชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และการทองเที่ยวเพื่อการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

อยางยั่งยืน และกรณีตัวอยางการดําเนินงานที่ดีของการจัดการทองเที่ยวโดย

ชุมชน 

       The concepts of tourism management by community. The 
relations of the community natural resources and tourism to 
manage the tourism sustainable. And study the examples of good 
performance management. 
 

3(3-0-6) 

2531402 ภัยพิบัติกับการจัดการทรัพยากรชุมชน   
Disaster and Resources Management Community 
       แนวคิด ความหมาย ทฤษฎี ประเภท ของทรัพยากรชุมชน วิธีการ
จัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการภัยพิบัติทั้งในระดับ
บุคคล ครัวเรือน และชุมชน โดยใชหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเปนฐาน 
          Concepts, definition, type, theory of community resources, 
ways to manage the community resources to guide disaster 
management, both at the individual, household and community 
based on disaster risk management through community-based. 
 

3(3-0-6) 

2531403 ภูมิปญญาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาชุมชน 
Wisdom and Appropriate Technology in Community Development 
        แนวคิด ความหมาย วิวัฒนาการ ประเภท และความสําคัญของภูมิ
ปญญา กระบวนการเรียนรูภูมิปญญา กระบวนการถายทอดภูมิปญญา  ภูมิ
ปญญากับการแกไขปญหาสังคมไทย ความสัมพันธของภูมิปญญากับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อิทธิพลของเทคโนโลยีตอการดํารงชีวิต การเลือกใช
เทคโนโลยี การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

ตลอดจนการวิ เคราะหรูปแบบการนําภูมิปญญามาประยุกตใชรวมกับ
เทคโนโลยี 
           Concept, definition, evolution and type of the importance 
of wisdom. Wisdom knowledge learning. Wisdom knowledge 
transfer. Wisdom knowledge and Thailand’s problem solving. The 
relation between wisdom knowledge and quantity of life. The 
influence of technology to life. The use of technology. 
Technology innovation to be suitable with the community 
management. As well as to analysis the forms of knowledge to 
apply it with technology. 
 

2531404 ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน    
Food stability and Energy 
         ความหมาย กระบวนการ  กรอบคิด สถานการณดานความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน แนวคิดพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แนวคิด
คารบอนเครดิตและคารบอนออฟเซ็ต พิธีสารเกียวโต การสรางกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด การจัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงาน แนวทางการสรางความมั่นคงทางอาหารและพลังงานระดับ
ชุมชน กรณีศึกษาการจัดการความมั่นคงทางอาหารและพลังงานระดับชุมชน 
      Definition, method, concept of food stability and energy. 
The concept of green energy to environment. The concept of 
carbon credits and carbon offsets. Creating Kyoto protocol 
mechanism for clean development. Resources management in 
the community to manufacture food stability and Energy. Stability 
food method and energy in community level. Case study in food 
stability management and energy community level. 
 

3(2-2-5) 

2531405 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม     
Culture Resources Management 
       ความหมาย คุณลักษณะ ประเภท ความสําคัญ ของวัฒนธรรม และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน แนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชน กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงาน
พัฒนาชุมชน และการใชทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนเปนเครื่องมือในงาน
พัฒนาเพ่ือการสรางประโยชนแกชุมชน 
 Definition, attribute, type, importance of culture and 
cultural resources in the community. Concepts and theory to 
develop and manage of cultural resources in the community. The 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

cultural resource management and community development. 
The use of cultural resources as a tool for community 
development to benefit the community. 

 

2532406 
 

การพัฒนาองคกรชุมชน  
Community Organization Development 
 ความหมาย  ที่มา ความสําคัญ  หลักการ องคประกอบ  ประเภท การ
บริหารองคกร โครงสราง การจัดระบบ การประสานงานวิธีการสราง ของ
องคกรชุมชน การดําเนินงานขององคกรชุมชนในประเทศไทยทั้งที่เกิดขึ้นจาก
รัฐ เอกชน และประชาสังคม ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ
องคกรชุมชนไทย 
       Definition, background, importance, principles elements, 
type, cooperate management, structure and system 
management, The operation of the community organization of 
Thailand and be formed by public, private and civil society. As 
well as obstacles in the implementation of community 
organizations, Thailand. 
 

 

3(3-0-6) 

2532407 เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน      

Network Learning in Community Development 

         ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ องคประกอบ ลักษณะและ

กระบวนการในการสราง การเจริญเติบโต การดํารงรักษา และการพัฒนา

เครือขายการเรียนรูของชุมชน  กรณีศึกษาเครือขายในงานพัฒนาชุมชน 

         Definition, scope, elements and processes of importance in 
creating, growth, development of community network. Case study 
in network of community development. 
 

3(2-2-5) 

2532408 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม 
Group and Individual Competence Development                  
 หลักการ วิธีการพัฒนาบุคคล และกลุม อุดมการณ คุณธรรม สําหรับ
นักพัฒนา วิธีการใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ชุมชน กระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุม การพัฒนากลุม การ
ปฏิบัติการเปนกลุมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
         Principles way to develop individual and group. 
Participation in community development and how the 
community members participate in the community development 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

process. Processes and techniques of integration. Maintenance 
and development group. Group acting to the development 
community. 
 

2533409
  

ยุทธศาสตรและยุทธวิธีการพัฒนาทองถิ่น  
Strategies and Tactics of Local Development  
  ความหมาย ความสําคัญ หลักการสรางยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่นในเชิงบูรณาการ การปรับใชทุนชุมชนในการสรางกลยุทธการ
พัฒนาทองถิ่น 
        Definition, significance, and principles of the strategies and 
guidelines for the integration local development. Deploying the 
capital community to create local development strategies. 
 

3(3-0-6) 

2533410 การประเมินแผนงานและโครงการพัฒนา 

Development Project and Program Evaluation 

 แนวคิด วิธีการ กระบวนการ เทคนิคเชิงปริมาณ และการมีสวนรวม

ของชุมชนในการติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการพัฒนาชุมชนใน

ระดับตางๆ ทั้งโครงการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชน การ

วิเคราะหปจจัยสงเสริมและปจจัยเสี่ยงในการดําเนินโครงการพัฒนาทั้งใน

ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 
         Concepts, methods, processes, quantitative techniques and 
the participation of communities in monitoring, plans and 
community development projects in various levels, public, 
private and community organizations evaluation. Analysis 
promoting and risk factors in project development, both local 
and national level. 
 

3(2-2-5) 

2533411
  

การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ     
Comparative Community Development 

     รูปแบบการพัฒนาชุมชนตามอุดมการณในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนแบบ

ประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนแบบคอมมิวนิสต รวมทั้งการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง รูปแบบวิธีดําเนินการของการพัฒนาชุมชนประเทศไทย เกาหลีใต 

อิสราเอล สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา เปนตน 
The community development model based on the 

ideology of development, the democracy and communist 

3(3-0-6) 



                                                                                                                                                            มคอ.2    
   

- 41 -

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

community development, including the development of the 
economic, social, political model. And Model of community 
development process in South Korea, Israel, China, Russia, 
Malaysia, Indonesia, Sri Lanka and Thai. 

 
2534412
  

สิทธิกับการพัฒนาชุมชน                
Rights and Community Development 
 ความหมาย ที่มา ความสําคัญ และหลักการของสิทธิมนุษยชน สิทธิ
พลเมือง สิทธิชุมชน ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย ความเสมอภาค 
เสรีภาพ กฎหมาย และองคกรที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ทั้ง
ระดับชาติ ภูมิภาค และโลก  
        Definition, background, principles of human rights, civil 
rights, dignity and worth of the human, freedom, equality, law, 
and related organizations, in local, national, regional and global. 
 

3(3-0-6) 

2534413
  

ธรรมาภิบาลในงานพัฒนาชุมชน  
Good Governance in Community  Development 
 ความหมาย   ความเปนมา  องคประกอบ  แนวทางการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาล จริยธรรมคุณธรรม การประยุกตหลักธรรมาภิบาลในงานพัฒนา
ชุมชน และการสรางระบบเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลในงานพัฒนาชุมชน 
        Definition, background, elements, and an approach to 
strengthen good governance and ethics. Application the good 
governance and creating a system to develop the community and 
strengthen community. 
 

3(3-0-6) 

2534414
  

การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
The Development in Multicultural Societies 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่สงผล
กระทบตอวัฒนธรรม ประวัติศาสตรทองถิ่น และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม รวมถึงบทบาทของวัฒนธรรมที่สามารถใชเปนแนวทางในการ
จัดการชุมชน แนวคิดการจัดการความขัดแยงเชิงสมานฉันท แนวคิดยุติธรรม
ชุมชน แนวคิดการจัดการความขัดแยงเชิงสันติวิธี กรณีศึกษา สภาลานวัด สภา
ผูเฒา สภาซูรอ    
 
 
 

3(3-0-6) 
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       The changes of the political, economy structure which 
affect the culture. Local history and various cultural, role of 
culture that can be used in the management community. 
Oriented reconciliation conflict management concept, the 
community justice concept, nonviolent oriented conflict 
management concept. A case study on local councils. 
 

2534415 พลเมืองกับการพัฒนาประชาสังคม  
Citizen and Civil Society Development 
 แนวคิด ความหมาย หลักการ ความสําคัญของพลเมืองและประชา
สังคม บทบาทหนาที่ของพลเมือง กระบวนการปลูกจติสํานึกความเปนพลเมือง
เพื่อสรางและการพัฒนาประชาสังคมใหเขมแข็ง ประชาคมชุมชน ประชาคม
ตําบล ประชาคมอําเภอ ประชาคมจังหวัด ประชาคมวิชาชีพ การพัฒนา
ประชาสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชน 
          Concept, definition, principles and significant of citizens 
and civil society. Roles and Responsibilities of Citizenship. The 
process to cultivate an awareness of citizenship and civil society 
to develop a strong community; European Community, Civil 
Society, Community District, Provincial Community, Professional 
Community. The development of civil society to develop the 
communities. 
 

3(2-2-5) 

2535416
  

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
Community Economics Development  
 ความหมาย ฐานคิด ปรัชญา และฐานะของเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
พึ่งตนเอง ความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา หลักการและวิธีการ
ทางสหกรณ แนวทางปฏิบัติ ยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชน ปจจัยที่สนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน ทั้งในสวนของชุมชน องคกรภายนอก นโยบายของรัฐบาล  
เพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมชนบท ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจชุมชน
กับการพัฒนา เพื่อนําไปสูการประกอบการธุรกิจชุมชน โดยศึกษากรณีตัวอยาง
ของเศรษฐกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จ  
        Definition, base idea, philosophy and community 
economic status to be self-reliant. The importance of community 
economic for the development. Principles and methods of 
cooperative resolution, strategic economic community, supporting 
factors to the economic community, both inside and outside of 

3(2-2-5) 
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น(ท-ป-อ) 

community organizations.  Government policy which supporting 
the economy and rural society. The relationship between 
community economic and the development to contribute to the 
business of community. The case study of successful economy. 
 

2535417 ผูประกอบการทางสังคม  
Social Entrepreneur 
          ความหมาย คุณลักษณะ อุดมการณ และแนวคิดของการประกอบการ
ทางสังคม  แนวคิดและรูปแบบการดําเนินการประกอบการทางสังคม ประเภท
ของการประกอบการทางสังคม กระบวนการเชื่อมประสานระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน บทบาทของผูประกอบการทางสังคมตอการขับเคลื่อนชุมชน แนวคิด
นวัตกรรมทางสังคม การฝกปฏิบัติการประกอบการทางสังคม 
         Definition, features, ideology and the concept of social 
entrepreneurship. Concepts and models of social 
entrepreneurship conducting. Types of social entrepreneurships. 
The role of social community entrepreneurship for the 
development. The concept of social innovation. The practice of 
social entrepreneurship. 
 

3(2-2-5) 

2535418 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ    
Corporate Social Responsibility 
      ความหมาย ความเปนมา ความสําคัญ ประโยชน ประเภท ระดับชั้น 
ชนิด รูปแบบ กระบวนการขับเคลื่อน ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจ แนวคิดบรรษัทพลเมือง ความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจกับอาเซียน  
         Definition, background, significant, benefit, types, classes, 
forms of the development processes. Corporate Social 
Responsibility. The concept of corporate citizenship. The 
relationship between the social responsibilities of businesses to 
the region. 
 

3(3-0-6) 

2536419 สังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม          

Social Work and Social Welfare 
 ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต หลักการ วัตถุประสงคและ ความสําคัญ
ของสวัสดิการสังคม กระบวนการดําเนินงานสวัสดิการสังคม ความสัมพันธของ
งานสวัสดิการสังคม และวิธีการสังคมสงเคราะห กระบวนการบริการสังคมเพื่อ

3(3-0-6) 
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น(ท-ป-อ) 

สนองความตองการของประชาชน ศึกษารูปแบบงานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคมของรัฐ ชุมชน เอกชนของไทยและตางประเทศ 
      Definition, philosophy, principles, scope, objectives and the 
importance of social welfare. The implementation of social 
welfare. The relationship of social welfare. And how social 
welfare action. The social services to help people. Study patterns 
of social work and social welfare of the community organizations 
in Thailand and abroad. 

 
  2.3  กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 

2534501  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
Preparation for Professional Experience in Community Development   
 จัดใหมีกิจกรรมเพื่ อ เตรียมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออก                    
ฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู เรียนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐานและ
ระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน 
          Preparation for internship students, train them to perceive 
type of careers and opportunity of work, the personal 
development in knowledge, skills, attitudes, motivations and 
attributes appropriate to the profession. Emphasis on basic skills 
and high level training in professional experiences and activities 
for community development. 
 

2(1-2-3) 

2534502 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
Field Experience in Community Development   
 จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องคการ  
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอาชีพ
การพัฒนาชุมชน โดยใหนักศึกษาเขาไปใชชีวิตในชุมชนจํานวน 540 ชั่วโมง 
เพื่อทําการศึกษาชุมชน นําผลการศึกษามาวิเคราะหปญหา สรางโครงการและ
ปฏิบัติงานการวางโครงการ ศึกษารูปแบบการจัดระบบงาน การบริการ วิธีการ
ดําเนินงาน การแกไขปญหาของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ปฏิบัติงานอยู
ในชุมชนนั้น 
 

6(540) 
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          Training internship students to develop community and 
organizations or agencies to experience in knowledge, skills, 
attitudes to develop community. Internship students must live 
and learn in a community 540 hours to analyze the results of the 
study and work on a project to solve problems in the chosen 
community. 
 

 

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
Preparation for Cooperative Education 
 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับ
ที่เก่ียวของ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอการเขียน
รายงาน 
         Concepts and process of cooperative education. 
Regulation fundamentals and techniques for job application. Basic 
knowledge of the operation. Communication and interpersonal 
skills. Personality development. Quality management systems in 
enterprises. Technical report writing and presentation. 
 

2(90) 

7000490 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับ
มอบหมาย ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ 
             Work as a temporary employee on a project assignment. 
As well as the preparation of reports and presentations. 

6(640) 

     
 



 

3.2   ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
   3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร  

 
 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 
การสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห/ปการศึกษา) 

สถาบัน พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 
1 นายณัฏฐาพงศ อภิโชติเดชาสกุล 

x xxxx xxxxx xx x 
 พช.ม. 

ศศ.บ. 
พัฒนาชุมชน 
พัฒนาชุมชน  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
2548 

30 30 30 30 

2 นางสาวกัลยาภัสร อภิโชติเดชากุล 
x xxxx xxxxx xx x 

 พช.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาชุมชน 
สหวิทยาการสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2552 
2548 

30 30 30 30 

3 นายสนธยา พลศรี 
x xxxx xxxxx xx x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
สังคมศึกษา (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2525 
2518 

30 30 30 30 

4 นางสาวถวิล อินทรโม 
x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ค.บ. 

สังคมวิทยาประยุกต 
การจัดการทั่วไป 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2543 
2532 
2529 

24 24 24 24 

5 นายอิสระ ทองสามสี 
x xxxx xxxxx xx x 

 ปร.ด. 
 
 

ศศ.ม. 
รป.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการ 
Certificate in PHD 
Academic Research 
สังคมวิทยา 
รัฐประศาสนศาสตร 
การพัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
Massey University, New 
Zealand 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
 
 

2540 
2547 
2536 

24 24 24 24 
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   3.2.2 อาจารยประจํา 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
การสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห/ปการศึกษา) 

สถาบัน พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 
1 นายณัฏฐาพงศ อภิโชติเดชาสกุล 

x xxxx xxxxx xx x 
 พช.ม. 

ศศ.บ. 
พัฒนาชุมชน 
พัฒนาชุมชน  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2553 
2548 

30 30 30 30 

2 นางสาวกัลยาภัสร อภิโชติเดชากุล 
x xxxx xxxxx xx x 

 พช.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาชุมชน 
สหวิทยาการสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2552 
2548 

30 30 30 30 

3 นายสนธยา พลศรี 
x xxxx xxxxx xx x 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. 
กศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
สังคมศึกษา (เกียรตินิยม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2525 
2518 

30 30 30 30 

4 นางสาวถวิล อินทรโม 
x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ค.บ. 

สังคมวิทยาประยุกต 
การจัดการทั่วไป 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2543 
2532 
2529 

24 24 24 24 

5 นายอิสระ ทองสามสี 
x xxxx xxxxx xx x 

 ปร.ด. 
 
 

ศศ.ม. 
รป.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการ 
Certificate in PHD 
Academic Research 
สังคมวิทยา 
รัฐประศาสนศาสตร 
การพัฒนาสังคม 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
Massey University, New 
Zealand 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

2555 
 
 

2540 
2547 
2536 

24 24 24 24 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
การสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห/ปการศึกษา) 

สถาบัน พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 
6 นางสาวสุปราณี ชอบแตง 

x  xxxx  xxxxx  xx x 
 ศศ.ม. 

บธ.บ. 
พัฒนสังคมศาสตร 
การตลาด 
 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย 

2551 
2543 

30 30 30 30 

7 นายชยุต  อินทรพรหม 
x xxxx xxxxx xx x 

 พช.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาชุมชน 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2547 
2543 

30 30 30 30 

8 นางสาวปยกุล บุญญาศรีรัตน 
x xxxx xxxxx xx x 

 ศศ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการสารสนเทศ 

สถิต ิ

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2551 
2549 

30 30 30 30 



 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 
     

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

1 นายกิติศักดิ์  ชุมทอง 
 

 พช.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชน 

2. นายวรัตถ  ศิริชา 
 

 ศษ.ม. 
ศศ.บ. 
ศศ.บ. 
ค.บ. 

การวัดผลการศึกษา 
มัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร) 
ไทยคดีศึกษา 
สุขศึกษา 

3 นายอํานวย ศรีระแกว 
 

 ศศ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการสิ่งแวดลอม 
เกษตรศึกษา  

4. นางสาวอรวรรณ  ศรีเกตุ 
 

 รป.ม. 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร 
การพัฒนาชุมชน 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  (การฝกงาน) 
    การเตรียมการใหบัณฑิตไดมีความพรอมในทุกๆ ดาน ทั้งดานความรูในทางวิชาการ จรรยาบรรณ
ของความเปนนักพัฒนาชุมชน และการไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้น
หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาทุกคนจะตองผานการฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานอันเปนที่ยอมรับทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
   (1)  มีทักษะในการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ พื้นที่และองคกรชุมชนที่ไดรับการ
ยอมรับในสังคม ทองถิ่น เพื่อใหสามารถนําความรูในทางทฤษฎีไปปรับใชในการทํางานในสถานการณจริงได 
   (2)  มีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดด ี
   (3) มีระเบียบวินัย  ตรงตอเวลา  เกิดการเรียนรูและเขาใจในวัฒนธรรมขององคกร  ทองถิ่นและ
สังคมรอบขาง 
         (4)  มีความกลาในการแสดงออกและนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานที่ทําได 
  4.2  ชวงเวลา 
         ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
         เต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
  5.1 คําอธิบายโดยยอ                            
          หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาสัมมนา ซึ่งเปนรายวิชาที่ใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็น
ปญหาหรือประเด็นนาสนใจที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาเอกที่เรียน  และทําโครงการในรูปแบบการสัมมนาหัวขอ
พิเศษ  ทั้งนี้หลักสูตรฯ จะจัดทําคูมือดําเนินการ  และใหอาจารยผูสอนแนะนําติดตามและประเมินผลโครงการ
อยางตอเนื่อง  
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  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
        นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนมาปรับใชกับประเด็นที่นาสนใจหรือปญหาเฉพาะ
ดานในชุมชน สังคม หรือทองถิ่น 
 
  5.3  ชวงเวลา 
       ชั้นปที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1 
 
  5.4  จํานวนหนวยกิต 
         จํานวน 3 หนวยกิต 
 
  5.5  การเตรียมการ 

5.2.1.1 แบงกลุมนักศึกษาหรือศึกษารายบุคคล 
5.2.1.2 กําหนดหัวขอปญหาพิเศษ 
5.2.1.3 สงรางโครงการ 
5.2.1.4 ดําเนินการโครงการ 
5.2.1.5 รับขอเสนอแนะและประเมินผล 

 
  5.6  กระบวนการประเมินผล 

     ประเมินผลความกาวหนาในการศึกษาโดยอาจารยผูสอน จากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบ  
วิธีการนําเสนอ  และการตอบคําถาม 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ  - มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดีและสุภาพ  
ออนนอมถอมตนตออื่น 

ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และ
มีการกําหนดหัวหนากลุมเปนผูรับผิดชอบ เพื่อเปนการ
ฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิก
กลุมที่ด ี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียน

กันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษา
มีความเปนผูนําและมีความรับผิดชอบ 
- มีกฎกติกาเพื่อเสริมสรางความมีวินัยใหแกตนเอง เชน 

การเขาเรียนตรงเวลาและสม่ําเสมอ เสริมสรางใหมีสวน
รวมในชั้นเรียน 

ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ - การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาที่เรียน 
- ฝกจิตสํานึกใหเคารพตอตนเองและผูอื่น ยึดประโยชน

ของสวนรวมเปนที่ตั้ง 
- ใหยึดมั่นในจรรยาบรรณของนักพัฒนาชุมชนที่ดี 

ดานทักษะการเรียนรูดวยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง เชน 
การทบทวนบทเรียน การฝกทักษะนอกเวลาเรียน 
รวมถึงการจัดใหมีรายวิชาสัมมนาทางการพัฒนาชุมชน
และการวิจัยทางสังคมศาสตรซึ่งจะทําใหนักศึกษาเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1  ดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     (1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปน
แบบอยางท่ีดีของสังคม 
     (2)  มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการ
ดําเนินชีวิต 
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     (3)  สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
     (4)  มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพ
กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
    2.1.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (1)  ทําโครงการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 
     (2)  ศึกษาผูประสบความสําเร็จในการใชชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (3)  บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
     (4)  ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุต ิ
    2.1.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (1)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม 
      (2)  รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
     (4)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
 
  2.1.2  ดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
    2.1.2.1  ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
     (1)  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
    2.1.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความ 
เปนไทย 
     (1)  บทบาทสมมตุิ 
     (2)  จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษความเปนไทย 
     (3)  ศึกษาชุมชน 
     (4)  บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
     (5)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเปนรายกลุม / รายบุคคล 
    2.1.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
     (1)  เพื่อนประเมินเพ่ือน 
     (2)  ประเมินจากการนําเสนอกิจกรรม/โครงการ 
     (3)  ประเมินจากการรายงาน 
     (4)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
     (5)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุม 
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  2.1.3  ดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  
ผูอื่น สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและ
เห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     (1)  มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถ
นําไปใชในการดําเนินชีวิตได 
     (2)  บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
    2.1.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  
มีโลกทัศนกวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  ผูอื่น สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     (1)  มอบหมายหัวของานใหนักศึกษาคนควาเรื่องที่สอดคลองกับศาสตรที่เปน
พื้นฐานของชีวิต 
     (2)  แสดงบทบาทสมมติในสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันผาน
กิจกรรมกลุม 
     (3)  นําเสนองานโดยบูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่นๆ 
ที่เก่ียวของ  
     (4)  มอบหมายใหคนควาขอมูล  คําศัพท  ประโยคอ่ืนๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
    2.1.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง  มีโลกทัศน
กวางไกล  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง  ผูอ่ืน สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     (1)  ประเมินจากการใชภาษาในการสื่อสาร 
     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
     (3)  ประเมินผลจากการบาน ชิ้นงานที่ไดรับมอบหมาย 
  2.1.4  ดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
    2.1.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 
     (1)  มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการ
ดํารงชีวิต 
     (2)  มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับ
บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ 
     (3)  สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 
     (4)  สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 
     (5)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขและยั่งยืน 
    2.1.4.2   กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรู
ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
     (1)  มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
     (2)  มอบหมายงานที่สามารถใชแหลงขอมูลที่หลากหลายในการศึกษาคนควา  
     (3)  กําหนดใหนักศึกษาอางอิงแหลงที่มาของขอมูลที่คนควา 
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    2.1.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต  
เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
     (1)  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 
     (2)  ประเมินจากผลงานของนกัศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
     (3)  ตรวจสอบขอมูลอางอิงของนักศึกษา 
 
  2.1.5  ดานทักษะการคิดแบบองครวม 
    2.1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
     (1)  สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เพื่อ
แกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 
     (2)  สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่งๆ ไมวาจะ
ดวยการคิดวิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อชี้ใหเห็นความนาเชื่อถือ และใหขอสรุปอันจะ
นําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 
     (3)  สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาใน
สถานการณตางๆ 
     (4)  สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยาง  
บูรณาการและสรางสรรคได 
     (5)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต 
และแนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
    2.1.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม 
     (1)  จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดแบบ
ตางๆ เพื่อแกไขปญหาไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 
     (2)  ฝกใหผูเรียนไดศึกษาคนควาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ  และใชทักษะการ
คิดแกปญหาอยางบูรณาการและสรางสรรค 
    2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  
     (1)  พิจารณากรณีศึกษา  โดยเนนการประเมินทักษะกระบวนการคิดแกปญหา
อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 
     (2)  ประเมินผลขอมูลจากการคนควา ดวยการประเมินตามสภาพจริง  เชน 
ประเมินการนําเสนอชิ้นงาน  การตอบคําถาม 
     (3)  ประเมินโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
  2.1.6  ดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 
    2.1.6.1  ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
     (1)  มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
องคกรได 
     (2)  ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตาง
หลากหลายของมนุษย 



มคอ.2 - 55 -

     (3)  มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม 
และมีจิตสํานึกรักทองถิ่น 
     (4)  สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนํา
และผูตาม 
     (5) ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 
    2.1.6.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  
     (1)  ทําโครงการ 
     (2)  บทบาทสมมุต ิ
     (3)  การนําเสนอ 
    2.1.6.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปน
พลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก  
     (1)  ตรวจโครงการ 
     (2)  ใหเพื่อนประเมิน 
     (3)  ผูสอนรวมประเมิน 
 
  2.1.7  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 
    2.1.7.1  ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
     (1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     (2)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 
     (3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 
     (4)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ
โลกในปจจุบัน 
     (5)  ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถ
เลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 
 
 
    2.1.7.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
รูเทาทัน 
     (1)  กําหนดหัวขอใหนักศึกษาคนควาเพื่อนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     (2)  จัดกิจกรรมกลุมในการรวบรวมขอมูลที่กําหนดและรวมอภิปรายความ
นาเชื่อถือ 
     (3)  นําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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    2.1.7.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรู            
เทาทัน 
     (1)  ประเมินผลงานของนักศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
     (3)  ประเมินผลจากการใชภาษาในการสื่อสาร 
 
  2.1.8  ดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
    2.1.8.1  ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  
     (1)  สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
     (2)  สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม  
    2.1.8.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  
     (1)  บรรยาย  อภิปราย  และยกตัวอยางการใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
     (2)  เปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจํา เปนรายกลุม / บุคคล 
     (3)  มอบหมายใหนักศึกษาคนควา แสดงบทบาทสมมติ และทํากิจกรรมเปน
รายบุคคล / กลุม 
    2.1.8.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ  
     (1)  ประเมินผลการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมต\ิ 
     (2)  ประเมินผลงานกลุม และประเมินซึ่งกันและกัน 
     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 
     (4)  แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
     (5)  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
     (6)  นําเสนอผลงานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 
       2.2.1  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

 2.2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 
 (1) เขาใจและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย

สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม 
(3) มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณตอการเปนนักพัฒนาชุมชน 

2.2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาของคุณธรรมและจริยธรรม 
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(2) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหนักศึกษาเกิดจิตสาธารณะ 
และมีความภาคภูมิใจที่ไดทําประโยชนตอสวนรวม 

(3) เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐาน เชน ระเบียบวินัย การตรงตอ
เวลา การมีสัมมาคารวะตออาจารยผูสอน การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ การสรางความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง
และผูอื่น เปนตน 
     (4)   อาจารยผูสอนตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมใหแกนักศึกษา 

 
2.2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรมการประเมิน 

     พฤติกรรมและทัศนคติดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาทั้งกอนเรียนและ
หลังเรียน 

  (1)  การประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

(2) ใหนักศึกษาแตละคนประเมินพฤติกรรมของเพื่อนรวมชั้นเรียน  
    

  2.2.2  ดานความรู 
    2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1)  มีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการพัฒนาชุมชนเปนอยางดี  
(2) มีความสามารถในการนําความรูความเขาใจทางดานทางการพัฒนาชุมชน

ตลอดจนมีความสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการแกไขปญหาของทองถิ่นไดอยางเหมาะสม 
(3) มีความสามารถในการบูรณาการความรูทางการพัฒนาชุมชนใหเขากับ

ความรูดานอื่นๆ ที่เก่ียวของได  
   2.2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) เนนกระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการและใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
เรียนเปนหลัก 

(2) มีการจัดกิจกรรมการอบรมทางวิชาการเพ่ือเพิ่มพูนความรูใหแกนักศึกษา 
(3)  มีการใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และสามารถปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสมของเนื้อหาสาระได 
(4) ใหความสําคัญกับแหลงการเรียนรูที่หลากหลายจากชุมชนและทองถิ่น 

 2.2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ และพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน ความ

ตั้งใจ ความเอาใจใส การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 
(2) ใหนักศึกษามีการประเมินตนเองและใหเพื่อนในชั้นเรียนรวมกันประเมิน 
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2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรค 
(2) มีกระบวนการคิด การตั้งคําถาม การแสวงหาคําตอบ การประยุกตความรูอยางเปน

ระบบ 
(3) สามารถวิเคราะหถึงปญหาทางทางการพัฒนาชุมและนําความรูความ สามารถที่

ไดรับไปประยุกตใชใหเหมาะสมในการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 
 

 2.2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) ใหนักศึกษาฝกการสังเกต การตั้งคําถาม และการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย 
(2) มีการจัดการเรียนการสอนใหมีการประยุกตใชความคิดในรูปแบบที่หลากหลาย  
(3) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษามีสวนรวมในการใชความคิดรวมกัน 

 2.2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) สังเกตพัฒนาการการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ความสนใจ ความตั้งใจในการ

แสวงหาความรู 
(2) สังเกตวิธีคิดในการตั้งคําถาม หาคําตอบและแนวทางแกไขเพื่อพัฒนา 
 

2.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม แกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

(2) มีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูทางดานพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง รวมถึง
การถายทอดใหแกผูอื่นได 

(3) มีจิตสํานึก และนําความรูทางดานพัฒนาชุมชนไปประยุกตใชเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคมได 
  2.2.4.2   กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหมีการทํางานรวมกันของนักศึกษา 
(2) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อใหนักศึกษาแตละชั้นปไดรวมกันทํากิจกรรมและแสดง

บทบาททั้งในฐานะผูนําและผูตาม 
(3) สงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ

ตอตนเองและผูอ่ืน 
  2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินการมีสวนรวมของนักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หองเรียน 

(2) ประเมินการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของนักศึกษา                     
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(3) ประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทความเปนผูนําและผูตามในสถานการณ
ตางๆ  
 2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2.5.1 ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนควาหาความรูดานพัฒนาชุมชนมาแกไข
ปญหาที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ 

(2) มีความสามารถในการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใชรูปแบบ
การสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ตลอดจนแปล
ความหมายของขอมูลทางพัฒนาชุมชนได 
  2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะทางดานภาษา 

(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดมีทักษะในการคิดและวิเคราะหแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ ตลอดจนสามารถถายทอดกระบวนการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    (3) สงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
 2.2.5.3   กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1)  ประเมินทักษะการใชภาษาในการสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
    (2) ประเมินการมีสวนรวมในการวิเคราะหแกไขปญหาระหวางการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน 
    (3)  ประเมินการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum   
Mapping) 
 แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง  (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4  ขอ 2)  โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได  (จะแสดงเปนเอกสารแนบทาย) 
 3.1  ผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 

  3.1.1  ผลการเรียนรูดานคณุธรรมจริยธรรมในการดาํเนนิชวีิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    (1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ เปนแบบอยางที่ดี

ของสังคม 

    (2) มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญู และมีความพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต 
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    (3) สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจักกาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

    (4) มีจิตสํานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ 

และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 

  3.1.2  ผลการเรียนรูดานการตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

    (1) มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย และเขาใจในความหลากหลาย   

ทางวัฒนธรรม 

 

  3.1.3  ผลการเรียนรูดานความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคา

ของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

    (1) มีความรอบรูอยางกวางขวางในศาสตรที่เปนพื้นฐานของชีวิต และสามารถนําไปใช    

ในการดําเนินชีวิตได 

    (2) บูรณาการความรูในรายวิชาที่เรียนกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

  3.1.4    ผลการเรียนรูดานทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

    (1) มีความรู ความเขาใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานการดํารงชีวิต 

    (2) มีความเขาใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาท

หนาที่ และความรับผิดชอบ 

    (3) สามารถเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

    (4) สามารถแสวงหาขอมูล ความรู จากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย 

    (5) ตระหนักรูศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 

 

  3.1.5  ผลการเรียนรูดานทักษะการคิดแบบองครวม  

    (1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา

ไดอยางรอบดานและมีประสิทธิภาพ 

    (2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่ง ๆ ไมวาจะดวยการคิด

วิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลเพื่อชี้ใหเห็นความนาเชื่อถือ และใหขอสรุปอันจะนําไปสูการ

ตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม 

    (3) สามารถใหความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จําเปนในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

    (4) สามารถศึกษาปญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแกไขปญหาอยางบูรณาการ

และสรางสรรคได 
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    (5) สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทาง

ความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด และไดผลของการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 

  3.1.6  ผลการเรียนรูดานจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

    (1) มีทักษะการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดี ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรได 

    (2) ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น และยอมรับในความแตกตางหลากหลาย 

ของมนุษย 

    (3) มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอประโยชนสวนรวม และ          

มีจิตสํานึกรักทองถิ่น 

    (4)  สามารถชวยเหลือและแกปญหาของกลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 

    (5) ตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคม

นานาชาต ิ
 

  3.1.7  ผลการเรียนรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  

    (1) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    (2) สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะหได 

    (3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    (4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกในปจจุบัน 

    (5) ตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช

เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเองได 
 

  3.1.8  ผลการเรียนรูดานการใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  

    (1) สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

    (2) สามารถเลือกใชภาษาในบริบทที่แตกตางไดอยางเหมาะสม  
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มคอ.2 

ผลการเรียนรู 1.คุณธรรม จรยิธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระหนัก 

และสํานึก
ในความ
เปนไทย 

3.มีความรอบรู

อยางกวางขวาง 

มีโลกทัศน

กวางไกลเขาใจ

และเห็นคุณคา

ของตนเอง ผูอื่น  

สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองครวม 6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 

เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคม

โลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8.  ใช

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธิ

ภาพ 

รายวิชา 1.
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2 

1.
3 

1.
4 
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1 
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4 
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5 
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1 
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2 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

 
 

    
 

    
 

    
  

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปจจุบัน   
 

 
   

   
 

    
 

 
 

    
  

    
 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
  

   
 

GEL0301  ภาษามาเลยเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0303  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

   
  

GEL0305  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   
 

 
  

    
 

    
 

 
 

     
 

    
 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                              

GEH0401  วิถีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   
 

   
 

 
  

 
  

 
 

 
 

    
 

 
    

 
 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา      
 

  
    

     
  

 
  

 
   

  
 

GEH0403  มนุษยกับความงาม  
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มคอ.2 

ผลการเรียนรู 1.คุณธรรม จรยิธรรมใน

การดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระหนัก 

และสํานึก
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เปนไทย 

3.มีความรอบรู

อยางกวางขวาง 

มีโลกทัศน

กวางไกลเขาใจ

และเห็นคุณคา

ของตนเอง ผูอื่น  

สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม

และธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหาความรู

ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

5. มีทักษะความคิดแบบองครวม 6. มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 

เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคม

โลก 

7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

รูเทาทัน 

8.  ใช

ภาษา 

ในการ

สื่อสาร

อยางมี

ประสิทธิ

ภาพ 
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GEH0404  พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  
   

  
 

 
   

  
    

 
 

  
 

 
    

 
 

GEH0405  มนุษยกับการเปลี่ยนแปลง    
   

  
 

   
 

     
  

      
 

 
 

GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู    
  

 
    

 
  

 
   

 
     

  
  

 
 

GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  
   

  
 

 
       

 
  

     
 

   
 

 

GEH0408  เรียนรูคุณธรรมนําชีวิตพอเพียง    
 

 
 

 
    


    

    
      

  
 

GEH0409  วิถีอาเซียน    
  

 
 

   
 

    
 

  
 

  
 

   
 

  
 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

GES0501  วิเคราะหการคิด  
   

  
            

    
      

 

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม    
   

    
 

  
 

   
 

       
 

  
 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลย ี  
   

  
    

 
 

 
    

 
  

 
 

      
 

GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต   
 

 
  

 
 

  
 

    
 

   
 

  
 

 
 

  
 

 

GES0701  อาหารและโภชนาการเบื้องตน  
 

 
 

  
  

 
  

 
  

   
  

   
  

    
 

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 
  

 
 

  
  

 
 

   
 

 
 

   
 

  
  

   
 

 

GES0801  งานชางในชีวิตประจําวัน  
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 3.2  ผลการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะดานในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
  3.2.1   ดานคุณธรรม จริยธรรม 
    (1)  เขาใจและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต 
                   (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
ขององคการและสังคม 
                   (3)  มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณตอการเปนนักพัฒนาชุมชน 
   3.2.2  ดานความรู 
           (1)  มีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางพัฒนาชุมชนเปนอยางดี  
                  (2) มีความสามารถในการนําความรูความเขาใจทางดานพัฒนาชุมชนตลอดจนมี
ความสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการแกไขปญหาของทองถิ่นไดอยางเหมาะสม 
    (3)  มีความสามารถในการบูรณาการความรูทางดานพัฒนาชุมชนใหเขากับความรูดานอื่นๆ 
ที่เก่ียวของได  
  3.2.3   ดานทักษะทางปญญา 
                   (1)  มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรค 
                   (2)  มีกระบวนการคิด การตั้งคําถาม การแสวงหาคําตอบ การประยุกตความรูอยางเปน
ระบบ 
    (3)  สามารถวิเคราะหถึงปญหาทางพัฒนาชุมชนและนําความรูความ สามารถที่ไดรับไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ได 
  3.2.4   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม แกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 (2)  มีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูทางพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
ถายทอดใหแกผูอื่นได 

 (3)  มีจิตสํานึก และนําความรูทางพัฒนาชุมชนไปประยุกตใชเพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคมได 
  3.2.5   ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคนควาหาความรูดานพัฒนาชุมชนมาแกไขปญหาที่
เกี่ยวของอยางเปนระบบ 
  (2)  มีความสามารถในการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใชรูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม 
  (3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม ประมวลผล ตลอดจนแปล 
ความหมายของขอมูลทางพัฒนาชุมชนได 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4 .  ด า น ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะใน
การวิเคราะหและ
การสื่อสาร 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาเฉพาะดาน                

2.1 กลุมวิชาแกน                 

2531101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน                

2531102 พลวัตชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม                
2531103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย                

2531104 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน                

2532101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน                

2532201 การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงในงานพัฒนาชุมชน                      
2532202 ชุมชนศึกษาและแนวทางการพัฒนา                

2532301 จริยศาสตรเพื่อการพัฒนาชมุชน                

2532302 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน                

2532303 ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน                
2533201 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน                                     

2533202 การวิเคราะหขอมูลวิจัยสําหรับการพัฒนาชุมชน                
2533203 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการพัฒนาชุมชน                
2533301 การจัดการความรูในชุมชน                
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4 .  ด า น ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะใน
การวิเคราะหและ
การสื่อสาร 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2533302 การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน                
2533303 กระบวนการและเทคนิคการเสริมสรางพลังชุมชน                

2534201 สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน                
2534202 ทักษะการคิดและการเขียนรายงานวิชาการ                

2534203 การวิจัยชุมชน                
2.2 กลุมวิชาเนื้อหา                 

2531401 การทองเที่ยวโดยชุมชน                
2531402 ภัยพิบัติกับการจัดการทรัพยากรชุมชน                
2531403 ภูมิปญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ 
            พัฒนาชุมชน 

               

2531404 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน                
2531405 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                
2532406 การพัฒนาองคกรชุมชน                
2532407 เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน                
2532408 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม                

2533409 ยุทธศาสตรและยุทธวิธีการพัฒนาทองถิ่น                
2533410 การประเมินแผนงานและโครงการพัฒนา                
2533411 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ                
2534412 สิทธิกับการพัฒนาชุมชน                
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4 .  ด า น ทั ก ษ ะ
ค ว า ม สั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะใน
การวิเคราะหและ
การสื่อสาร 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2534413 ธรรมาภิบาลในงานพัฒนาชุมชน                
2534414 การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม                

2534415 พลเมืองกับการพัฒนาประชาสังคม                

2535416 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                

2535417 ผูประกอบการทางสังคม                

2535418 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ                

2536419 สังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม                
2.3 กลุมวิชาปฏิบัตกิารและฝกประสบการณวิชาชีพ                

2534501 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน                

2534502 ฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน                

7000390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                 

7000490 สหกิจศึกษา                
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังนี ้
  1.1  ระบบคาระดับคะแนน  แบงเปน 8 ระดับ 
   ระดับคะแนน  ความหมาย  คาระดับคะแนน 
  A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
  B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
  B ดี (Good) 3.0 
  C+ คอนขางด ี(Fairly Good) 2.5 
  C พอใช (Fair) 2.0 
  D+ ออน (Poor) 1.5 
  D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
  E ตก (Fail) 0.0 

  ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบได
ตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหม
จนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดคะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได
สวนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ถาได
ระดับคะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม ถาไดรับการ
ประเมินผลต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สอง ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา 

  1.2  ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้ 
   ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
   P (Pass) ผาน  
   F (Fail) ไมผาน  
  ระบบคะแนนนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกําหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม 
  รายวิชาที่ไดผลประเมิน “F” นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนใหม จนกวาจะสอบได 
   

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
 2.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
 2.1.2  จัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุมตรวจการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของ
ผูเรียน 
 2.1.3  การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของคณะกรรมการที่แตงตั้งกอน
ประกาศผลสอบ 
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 2.1.4  พิจารณาจากรายงานการประเมินการฝกงานในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ
การพัฒนาชุมชน หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งทางสถานประกอบการเปนผูรายงานวานักศึกษา
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือไม 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  2.2.1  ประเมินจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  2.2.2  ประเมินจากแบบสอบถามภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 
  
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ใชเกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก) 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 1.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีอาจารยบรรจุใหมใน 2 สถานภาพ คืออาจารยพนักงาน     
มหาวิทยาลัยและอาจารยประจําตามสัญญา โดยฝายสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีโครงการ
ปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารยใหมและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยเรื่องการ
พัฒนาการเรียนการสอน การสรางความสัมพันธในองคการและสิทธิประโยชน เปนประจําทุกป 
 1.2  อาจารยทุกคนจะไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงในดานจัดการเรียนการสอน ดานวิจัยและ
สงเสริมใหเขารวมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.3  มีการประชุมอาจารยผูสอนในแตละภาคเรียน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการเรียนการสอน
และประเมินผลการเรียนการสอนในตอนปลายภาค 

 

2.   การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยการทําวิจัยสายตรงที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา  

2.1.2 สนับสนุนดานการฝกอบรม การศึกษาดูงานในทางวิชาการในองคการตางๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2.1.3 สนับสนุนดานการศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรูและเปน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของศาสตรทางการบริหาร อาทิเชน การพัฒนาชุมชน  
พัฒนามนุษยและสังคม  การพัฒนาสังคม  การพัฒนาและการจัดการองคกรชุมชน  ยุทธศาสตรการ
พัฒนา   เปนตน                 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนโดยการเปน
วิทยากรใหความรูดานการบริหารจัดการที่เก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน 

2.2.2 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 
 
 



มคอ.2 

หมวดที ่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 1.1 การบริหารหลักสูตร 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย มีหนาที่กําหนดทิศทาง 
วัตถุประสงค บริหารจัดการ วางแผนดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร มีการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตาง ๆ เทียบกับแผนงานเพื่อทบทวนทิศทางและ
วัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา 

1.2  การบริหารการเรียนการสอน 
1.2.1 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
1.2.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 4  ป 
1.2.3  สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทางวิชาการและ/หรือเปนผูเชี่ยวชาญทาง

วิชาการดานพัฒนาชุมชน 
1.2.4  สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปศึกษาดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ

ทั้งในและตางประเทศ 
   1.2.5  จัดใหผูทรงคุณวุฒิในองคการตาง ๆ เปนวิทยากรหรือรวมเปนผูบรรยายในบาง
รายวิชา 

1.2.6  มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป และภายนอกอยาง
นอยทุก ๆ 4 ป มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 

1.2.7  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

1.3  การประเมินหลักสูตร 
1.3.1  หลักสูตรไดรับการรับรองจาก สกอ. 
1.3.2  มีการแตงตั้งคณะกรรมการระดับคณะฯ เพื่อประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ดาน 
1.3.3  มีการประเมินจํานวนคุณลักษณะ ประสบการณ และการพัฒนาการฝกอบรมของ

อาจารย 
1.3.4  มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาทุกภาคเรียน 
1.3.5  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา 
1.3.6  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิต 
1.3.7  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากหนวยงานตางๆ 

 
2.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อ
หนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ ตลอดถึงคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิจากองคการทั้ง
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ภาครัฐและภาคเอกชนมาเปนอาจารยพิเศษอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
 มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานหนังสือตําราและการสืบคนผานฐานขอมูลหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยโดยความดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหนังสือ ตํารา เฉพาะ
ทางดานพัฒนาชุมชนรวมถึงอุปกรณการเรียนการสอน ดังนี้ 

      2.2.1 หนังสือ  ภาษาไทย     จํานวน  590 รายการ 
  ภาษาอังกฤษ จํานวน 100 รายการ 

  2.2.2 วารสาร ภาษาไทย จํานวน   10 รายการ 
  2.2.3  สื่ออิเล็กทรอนิกส 
  (1)  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (full text) 
  (2)  ฐานขอมูลวิทยานิพนธ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (full text) 
  (3)  ฐานขอมูลวิทยานิพนธ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (full text) 
  (4)  ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส Net Library (full text) 
  (5)  ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย  
       2.2.4  อุปกรณการสอน 
  (1)  โทรทัศน จํานวน 20 เครื่อง 
  (2)  เครื่องฉายวีดิทัศน จํานวน 5 เครื่อง 
  (3)  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับคนควาขอมูล จํานวน 100 เครื่อง  
  (4)  เครื่องคอมพิวเตอร  Note book  จํานวน 9 เครื่อง 
  (5)  แผนวีดิทัศนเก่ียวกับวิชาในหลักสูตร จํานวน 20 แผน 
  (6)  แผนใส ประกอบการสอน 
 (7)  เครื่องสแกนเนอร จํานวน 2 เครื่อง 
 (8)  เครื่องฉายทึบแสง จํานวน 3 เครื่อง 
 (9)  เครื่องฉายแผนใส จํานวน 8 เครื่อง 
 (10) Projector จํานวน 20 เครื่อง   
 

  2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและ
ตําราทางพัฒนาชุมชนเพิ่มเติมโดยใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อบริการใหอาจารยและ
นักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเปน  
              
  2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะทําการสํารวจถึงความตองการและความ
จําเปนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มเติมโดยทางหลักสูตรจะ
ประสานงานกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและมหาวิทยาลัย เพื่อขอใหจัดสรรงบประมาณ
ประจําป ตลอดถึงประสานงานไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดซื้อจัดหา
หนังสือ ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารรวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิคสตางๆ 
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3.  การบริหารคณาจารย 
 อาจารยผูสอนเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา หลักสูตรใหความสําคัญ
ตอกระบวนการคัดเลือกและการพัฒนาอาจารย ทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา 
  3.1 การรับอาจารยใหม 

3.1.1 จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีมาตรฐานคุณวุฒิ 
คุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ สัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาตองไมต่ํากวาหลักเกณฑที่
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1.2  การรับอาจารยใหมตองผานกระบวนการทดสอบความรูความสามารถในดาน             
ตาง ๆ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

3.1.3  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
  3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูสอนจะตองมีสวนรวมในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล ตลอดถึงการติดตามและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง และ
กําหนดใหมีสวนรวมในการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอก 
  3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  อาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญยิ่งเพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติใหกับนักศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงตองใหอาจารยพิเศษที่มีความรูความสามารถเขา
มาถายทอดองคความรูในดานการพัฒนาใหแกนักศึกษา เชน นักพัฒนาชุมชน  พัฒนาการทาง
หลักสูตรจึงมีนโยบายในการแตงตั้งอาจารยพิเศษมาบรรยายในบางรายวิชาหรือบรรยายรวมกับ
อาจารยประจําในบางรายวิชา 

 

4.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหนงงาน 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน  (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษาหรือการฝกการ
ทําวิจัยรวมกับอาจารย เปนตน)  มีจัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ตามตําแหนงงาน 

 

5.   การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา 
 5.1.1  ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อจัดให
อาจารยที่ปรึกษาไดพบกับนักศึกษาใหมเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียน
ในหลักสูตรใหกับนักศึกษา 
 5.1.2  การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา กําหนดใหนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน 
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 5.1.3  มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีตารางเวลาพบอาจารยที่ปรึกษาเปนกรณีเฉพาะในทุก ๆ 
สัปดาห 
 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคํารอง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชา
ได 
 

6.   ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ปจจุบันตลาดแรงงานยังมีความตองการบัณฑิตทางดานพัฒนาชุมชน  โดยเฉพาะดานการ
พัฒนาองคกรชุมชน  การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชนจึงสนองตอบความตองการสวน
ทองถิ่น  ตลอดมุงเนนสรางบุคลากรทางการพัฒนาชุมชนที่มีความรูความสามารถใหกับทองถิ่นเปน
สําคัญ  
 การปรับปรุงหลักสูตรภายหลังไดเปดสอนแลวจะตองกระทําอยางตอเนื่อง โดยมีการสํารวจ
ความตองการตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทั้งดานเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยความรวมมือกับทางมหาวิทยาลัยทําการสํารวจเพื่อสรางเปนฐานขอมูล ในอันที่จะนํามาปรับปรุง
หลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาตอไป 
 

7.   ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

      ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

    - 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

    - 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ภ า ค ส น า ม  ( ถ า มี )  ต า ม แ บ บ  
มคอ.3  และ มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

    - 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  และ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง 
 ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.5 
แ ล ะ  ม ค อ . 6  ภ า ย ใ น  3 0  วั น   ห ลั ง สิ้ น สุ ด 
 ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

    - 

5. จัดทํารายงานผลการดํ าเนินการของหลักสูตร                 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

 

    - 
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      ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผ ล ก า ร เ รี ย น รู  ที่ กํ า ห น ด ใ น  ม ค อ . 3  
 และ มคอ.4 (ถามี)  อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

    - 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      
ก ล ยุ ท ธ ก า ร ส อ น  ห รื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร 
 เรียนรู  จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว 

-     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

    - 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

    - 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า วิ ช า ก า ร  แ ล ะ / ห รื อ 
 วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

    - 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใ ห ม ที่ มี ต อ คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร  เ ฉ ลี่ ย ไ ม 
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  
เ ฉ ลี่ ย ไ ม น อ ย ก ว า  3 . 5   จ า ก ค ะ แ น น 
 เต็ม 5.0 

- - - -  

รวม 9 10 10 11 3 
 

เกณฑประเมิน 
  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้  ตัวบงชี้
บังคับ (ตัวบงชี้ 1 – 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย  และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม  โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้
รวมในแตละป 



มคอ.2 

หมวดที ่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
  กําหนดใหอาจารยจัดทําประมวลการสอนของรายวิชาที่รับผิดชอบ (มีรายละเอียดของแผน
กลยุทธและการระบุรายละเอียดของการปรับปรุงประมวลการสอนในแตละป) และปรับปรุงประมวล
การสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
   ทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย โดยกําหนดใหนักศึกษาตอง
ประเมินอาจารยในแตละรายวิชากอนสิ้นภาคการศึกษาผานทางระบบอินเตอรเน็ทของมหาวิทยาลัย 
โดยขอมูลจะถูกประมวลผลและสงใหอาจารยผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไป เพื่อใชเปนผล
ปอนกลับในการปรับปรุงการสอนตอไป 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 
  2.1.1  ตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ 
  2.2.2  ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อทําการประเมินหลักสูตร (อาจารย,รายวิชา, ทรัพยากร
การเรียนการสอน เปนตน) จากนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาโดยมีประธานหลักสูตร
เปนผูรับผิดชอบและทําการติดตามการแกไขปรับปรุง 
 2.2  โดยผูใชบัณฑิต/หรือนายจาง 
  2.2.1 ตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ 
  2.2.2 สํารวจผูใชบัณฑิตและทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิตหรือ
นายจาง โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตามรูปแบบและหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย 
 2.3  โดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาหลักสูตร 
   การประเมินผลคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาหลักสูตร จากหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เก่ียวของ 
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีและตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  กําหนดเปนแผนกลยุทธในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมมีรูปแบบและ
รายละเอียดเปนไปตามผลที่ไดจากการประเมินสวนหนึ่งและจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่องของ
การศึกษาอีกสวนหนึ่ง ซึ่งจะนํามาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ทั้งนี้อยูภายใตกรอบของการประกันคุณภาพการศึกษาดวย 
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