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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัส             : 25501791109083  
    ภาษาไทย      : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
    ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Community and Social Development  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชนและสังคม) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)       : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนและสังคม) 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Arts Community and Social Development 
    ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   : B.A. (Community and Social Development) 
3. วิชาเอก 
    ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 
         เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  หลักสูตร 4 ปี     
    5.2 ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทย   
    5.3 การรับเข้าศึกษา 

                รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.2559 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      

ในการประชุมครั้งที่ 1 /2564 เมื่อวันที่ 21  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี           

ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี         

ในการประชุมครั้งที่ ..5/2564....... เมื่อวันที่ ..17.... เดือน.พฤษภาคม. พ.ศ. 2564. 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (**ถ้ามี) .................................................  

ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

   8.1 นักพัฒนาชุมชน/พัฒนากร/นักพัฒนาสังคม ในองค์กรจังหวัด องค์กรอ าเภอ  
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   8.2 นักวิจัยทางสังคม/ผู้ช่วยนักวิจัย/เจ้าหน้าที่ CSR(Corporate Social Responsibility) 
   8.3 ผู้น าชุมชน/สมาชิก อบต./เทศบาล/อบจ.  
   8.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   8.5 ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ 
   8.6 นักส่งเสริมวิชาการเกษตร 
   8.7 นักสิทธิมนุษยชน 
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 9. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ - นามสกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน  
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายพนัส  ชัยรัมย์ 33xxxxxxxxxx อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
วท.บ. (พัฒนาการเกษตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2548 
2541 

 
2 นายอนุรักษ์  สิงห์ชัย 38xxxxxxxxxxx อาจารย์ ปร.ด. (สังคมวิทยา) 

ศศ.ม. (สังคมวิทยา) 
วท.บ. (เครื่องกลเกษตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี 

2558 
2545 
2539 

3 นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล 18xxxxxxxxxxx อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2562 
2554 
2550 

4 นางญาวิณีย์  รักพาณิชย์ 35xxxxxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันราชภัฏล าปาง 

2544 
2538 

5 นางสาวไพลิน  ทรัพย์อุดมผล                    33xxxxxxxxxxx อาจารย์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2546 
2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้านซึ่งมีผลกระทบทั้ งที ่  
เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส     
โคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ส่งให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข จากฐานกว้าง
ของระดับโลกสู่ระดับประเทศ ลุกลามเชิงลึกสู่เศรษฐกิจชุมชนที่เป็นรากฐานของประเทศ ดังนั้นการ
พัฒนาจึงต้องมีความพร้อมและรู้จักน าศักยภาพที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่
ส าคัญ แนวโน้มในอนาคตจะมีการแข่งขันและความร่วมมือมากขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นสากลในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ซึ่งจะท า
ให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของสังคมและชุมชน ดังนั้นการผลิตบัณฑิตทางด้านการพัฒนาชุมชน           
ให้มีสมรรถนะที่พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีความส าคัญอย่างมาก คณะกรรมการ      
จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เน้นความมั่นคง  มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศ 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ พัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ  (CSD สัมพันธ์) ในเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาสู่วามยั่งยืน” และการ
ส ารวจรวบรวมข้อมูลการจัดประชุมเสวนา ในการสร้างความพร้อมของบัณฑิตต่อการท างาน
“สมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ตามความ
คาดหวังของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการ กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการใช้บัญฑิต ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร และราชบุรี โดยมีส ารวจ
ศึกษาคุณค่าบัณฑิตตามความคาดหวังและเป็นจริงของบัณฑิตที่จบการศึกษ าและท างาน                
ในตลาดแรงงาน พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังในความสามารถของบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน ทั้งด้าน คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบความตระหนักจิตส านึกด้านวิชาชีพต่อสังคม 
ในการใช้ความรู้ด้านการพัฒนา การบริหารและการบริหารจัดการที่ดีตลอดจนความสามารถทางด้าน
ภาษาและเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพต่อ ชุมชน องค์กรและหน่วยงาน  
               ในการจัดท าหลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังให้นักศึกษาได้ท ากรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งศึกษา
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ดูงานจากสภาพจริงและมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน            
สถานประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ            
ของมหาวิทยาลัย 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
             ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์และรองรับการ
แข่งขันตามกระแสของการเปลี่ยนแปลง โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม      
ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เข้ากับลักษณะงาน ภารกิจตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 มาตรา 7 และมาตร 8 เพ่ือให้สาขาได้เสริมสร้างทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านวิชาการโดยน้อมน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ ใช้น าไปสู่การบริการทางวิชาการและควบคู่การวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่  การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติกับภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชนภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ขณะเดียวกันการพัฒนาหลักสูตรได้เพ่ิมเติมการเรียนการสอนทั้งทางด้านการพัฒนา
ชุมชนและด้านพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติลงพ้ืนที่จริงในลักษณะกรณีศึกษาจากพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบุรี ที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ดังแบ่งตามรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาสังคม ดังนี้ 
                (1) รายวิชาทางด้านการพัฒนาชุมชน หลักสูตรนี้ ได้ พ้ืนที่ ในจังหวัดเพชรบุรี            
ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ         
ที่เหมาะส าหรับการเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาเป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกันสาขาวิชาได้จัดท าโครงการ
โคก หนองนา โมเดล ไว้ส าหรับเป็นพ้ืนให้นักศึกษาลงฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะศึกษาในรายวิชาการพัฒนา     
ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (2) รายวิชาทางด้านการพัฒนาสังคม หลักสูตรนี้ได้พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะ
โดดเด่นทางด้านความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ในการศึกษากรณีปัญหาที่หลากหลายตามความ
หลากหลายของชาติพันธุ์  ซึ่งจะศึกษาในรายวิชาสิทธิมนุษยชนและความมมั่นคงของมนุษย์และ
รายวิชาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน 
  (3) จังหวัดเพชรบุรีมีกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง ซึ่งจะศึกษาในรายวิชาสวัสดิการและความม่ันคง
ของมนุษย์ 
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    12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ มีความรู้ทักษะ
ทางด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความช านาญ ในการปฎิบัติงาน ทางศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 
เพ่ือผลิตก าลังคนสนองความต้องการก าลังคน ภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชนภาคประชาสังคม 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการในและนอกภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่  
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

            13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

คณะครุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะพยาบาล
ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

             13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  รหัส   ชื่อวิชา     หน่วยกิต คาบเรียน 
   2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                        3 (1–2–6) 
                   Life Skills and Personal Development in a Dynamic World 
  2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   3 (1–2–6) 
   King’s Wisdom for Local Development  

   2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ   3 (1-2-6) 
   Phetchaburi Study for Entrepreneur 
       13.3 การบริหารจัดการ 

    บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการ   
ท าหน้าที่ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
 

1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 คุณธรรมน าความรู้  มุ่งสู่สากล 

2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  
ประ เทศ ไท ยต้ อ งเผชิญ กั บ การ เปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ โลก ใน หลาย                 

ด้านซึ่งมีผลกระทบทั้ง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19        
ที่ส่งผลกระทบมุมกว้างมิติ ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงท าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงในประเทศ
ไทย ท าให้สังคมมีการหยุดชะงักการขับเคลื่อนการพัฒนา ก่อให้ เกิดวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี เสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชน และสามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในการบริหาร
จัดการในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ านั้น ควรมุ่งเน้นการเพ่ิมความเท่าเทียมของโอกาส (Equality 
of Opportunity) ในการเลื่อนฐานะทางสังคม (Social Mobility) โดยระบบเชิงโครงสร้างใหญ่ คือ 
ครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบที่ดิน ระบบสวัสดิการ ระบบการศึกษา การสาธารณสุข และ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งการด าเนินการจ าเป็นต้องก าหนดกลไกเครื่องมือ (Mechanism Design) 
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย บริบทของพ้ืนที่ และต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหาร
ทรัพยากร จึงจะสามารถลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม และเพ่ิมความเท่าเทียมกันของ
โอกาสได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนตามความคาดหวังของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการ โดยมีเป้าหมายการวิจัยและผลิตบัณฑิต       
ตามความหวังผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการและคาดหวังในความสามารถของบัณฑิตสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรู้ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจน
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี คณะกรรมการจะมีการปรับปรุงหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การพัฒนาจึงต้องมีความพร้อมและรู้จัก
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดพลวัต ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพ่ือน าไปสู่แผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ         
ของประเทศในหลากหลายมิติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ในการพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาชีพของบัณฑิต ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนสภาพทางทางสังคมและชุมชนอย่าง
กว้างขวาง คณะกรรมการจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยการเพ่ิมแนวคิดและขยายด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง และน้อมน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางการประยุกต์ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศการพัฒนา
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กลไกการบริการการบริหารจัดการสร้างความม่ันคงแบบองค์รวม การเรียนการสอนของสาขาวิชา ได้มี
ความทันสมัยของรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสาขาวิชาจะส่งเสริมให้คณาจารย์      
ท าการวิจัยในพ้ืนที่ แบบบูรณาการกับรายวิชาของหลักสูตรและเสริมสร้างให้มีความร่วมมือกกับ
องค์กรภาคีเครือข่าย 
3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
               การผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม        
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาชุมชนและสังคม หลักสูตรเน้นให้
สอดคล้องทางปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น อาหาร และการ
ท่องเที่ยว แนะน าให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดท ารายวิชา ว่ารายวิชาใดอยู่ ใน
หลักการความพอเพียง การมีภูมิคุ้มกัน การมีเหตุผล การพอประมาณ การเน้นสมรรถนะของ
นักศึกษาของสาขาโดยรายวิชาจะเป็นพ้ืนฐานการเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจน
มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
หลักการและทฤษฎี ด้านการพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้มีทักษะในการประกอบวิชาชีพการ
พัฒนาชุมชนและสังคมในหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึน้ 
    3.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
          3.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
            1) เพ่ือผลิตบัณฑิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนได้ตาม
จรรยาบรรณในบัณฑิต สายวิชาชีพนักพัฒนาชุมชนและสังคมภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2) เพ่ือผลิตบัณฑิต มีความรู้และความเข้าใจในหลักวิชาการ และติดตามการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสามารถ
ปฏิบัติงานทั้งงานเชิงรุกและรับในด้านนโยบาย กลยุทธ์การวางแผน และงานบริหารการจัดการ        
ที่สมบูรณ์แบบเชิงพ้ืนที่ สถาบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องซึ่ งสนับสนุน  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ภายใต้ศตวรรษ ที่ 21 
 3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานคิดอย่างสร้างสรรค์   
สร้างนวัตกรรมการท างานและปฏิบัติตนต่อหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
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 4) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะอาชีพความรับผิดชอบต่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ 
พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ วิจัย และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม ทั้งภาครัฐและ
เอกชนป้องกันความเหลื่อมล้ าทางสังคมและช่วยขจัดความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของความยากจน       
บัน่ทอนความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  
 5) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสร้าง
เครื่องมือ กลไก กระบวนการปฏิบัติงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 
 3.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
         3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 
          1) ความรู้และลักษณะท่ัวไป (Generic Learning Outcome)  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 มีความรู้ความเข้าใจ ถ่ายทอดสิ่งที่บันทึกใช้ได้ ในงานด้านการพัฒนาชุมชน 

และสังคม มีทักษะพื้นฐาน แนวคิด ด้านการปรับใช้การท างานการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

Sub PLO A1 มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนและสังคมการเปลี่ยนแปลงมิติต่างๆ การวิเคราะห์
ปรากฏการณ ์บริบทสังคม 

B1 สามารถเลือก วิธีการ เทคนิค เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการท างานการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่มาให้แก่สังคม ชุมชนและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ภายในและ
ภายนอก 

C1 สามารถ เรี ยน รู้ ทั กษ ะ ให ม่  ก ารท า งาน การ พั ฒ น าแบ บ องค์ รวม               
การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือก่อเกิดด้านการวิจัยทางสังคมส่งผลเกิดความ
เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม 
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2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
ผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO 2 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้สื่อหรือเครื่องมือทางการศึกษา ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนและสังคม ตามสถานการณ์ภายใต้ศตวรรษ    
ที่ 21 

                         
Sub PLO 

A1 มีความรู้และความเข้าใจหลักพ้ืนฐานการพัฒนาชุมชนและสังคม ในด้านการ
พัฒนาเรียนรู้ตามสถานการณ์ภายใต้ศตวรรษท่ี 21  

B1 มีความรู้เกี่ยวกับการปรับใช้เทคนิค วิธีการพัฒนาที่สามารถท างานในพ้ืนที่
อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์  

C1 สามารถเรียนรู้สิ่ งใหม่สร้างกระบวนการท างานการพัฒนาแบบองค์รวม       
การแลกเปลี่ยน สามารถเลือกวิธีการ เทคนิค เทคโนโลยี เกิดนวัตกรรมในการ
ประยุกต์ท างานการพัฒนา 

PLO 3 มีกระบวนการน าความรู้ประยุกต์น าไปใช้ในสถานการณ์ ข้อมูลในการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 

                        
Sub  PLO 

A1  เข้าใจหลักการและสามารถปรับแนวคิดให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน    
และสังคม 

B2 สามารถสร้างความหลากหลายในด้านการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับโจทย์พื้นที่ 
C3 สามารถบูรณาการความรู้ การสร้างเครื่องมือ กลไกกระบวนการปฏิบัติการ

พัฒนา 
D3 สามารถเสริมสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงานทาง

ชุมชนและสังคม 
E3 การปรับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดชีวิต 

PLO 4 สามารถวิเคราะห์ การแยกแยะเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ ความส าคัญและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ น าหลักการ ทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 

                           
Sub PLO 

A1 สามารถจัดเตรียมความพร้อมและการท างาน ขั้นพ้ืนฐานกระบวนการการ
พัฒนาและสังคม   

B1 สามารถใช้เทคโนโลยีโปรแกรมข้ันพื้นฐาน  
C1 สามารถในการใช้ความรู้ทางวิชาการท่ีต่อยอดเสริมสร้างองค์กร 
D3 ความรู้และความเข้าใจ กระบวนการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างาน

องค์กรหน่วยงาน  
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ผลลัพท์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO 5 มีกระบวนการทางปัญญา สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้ในการ

จ าแนกข้อมูล ข้อเท็จจริงและความแตกต่างได้ สามารถสังเคราะห์ข้อความ 
แผนงานและความสัมพันธ์สู่การจัดระบบความรู้ได้ 

                          
Sub PLO 

A5 เกิดคุณสมบัติที่ดี ความรับผิดชอบ ในการพัฒนา   
B5 มีทัศนคติ สร้างคุณลักษณะพิสัยที่ดีในการพัฒนา 
C5 สามารถปรับกระบวนการคิดที่เป็นระบบได้สมบูรณ์ของการพัฒนา 
D5 กิริยา พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ 

PLO 6 มีการวัดประเมินค่า การตัดสินคุณค่า วิจารณ์โดยให้เหตุผล แก้ไขปัญหาการ
ปฏิบั ติการเกี่ ยวกับตรวจสอบและการวิพากษ์ทางสั งคม เชิ งสร้างสรรค์          
สร้างนวัตกรรมการท างานพัฒนา 

                          
Sub  PLO 

A6 มีความรู้สามารถวิเคราะห์การพัฒนาสร้างสรรค์ ตามปรากฏการณ์ของพ้ืนที่ได้ 
B6 มีความสามารถออกแบบรูปแบบของกระบวนการท างานการพัฒนาชุมชนและ

สังคม 
C6 มีความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
D6 มีทักษะในการวางแผนด้านนโยบาย กลยุทธ์และการบริหารงานด้านการพัฒนา 

PLO 7 มีความสามารถในการท าวิจัย ผลงานวิชาการเพื่อสนับสนุนการสร้างสิ่งใหม่ที่เกิด
จากการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานแผนงานหรือผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาชุมชนและสังคม 

                         
Sub  PLO 

A7 มีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการในการท าวิจัยในด้านการพัฒนา 
B7 มีความสามารถออกแบบรูปแบบงานวิจัยและกระบวนการท างานทางวิชาการ

เสริมสร้างงานการพัฒนาชุมชนและสังคม 
C7 มีความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านวิชาการ

วิจัยในพื้นที ่
D7 มีทักษะในการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างด้านวิชาการ

และวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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3.3.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้
ของ Bloom’s taxonomy 

ล าดับ
ที ่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO1 มีความรู้ความเข้าใจ ถ่ายทอดสิ่งที่บันทึกใช้ได้ ในงานด้านการพัฒนา
ชุมชน และสังคม มีทักษะพ้ืนฐาน แนวคิด ด้านการปรับใช้การท างาน
การพัฒนาชุมชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจ ถ่ายทอดสิ่งที่บันทึก
ใช้ได้ ในงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม มีทักษะพ้ืนฐาน แนวคิด 
การด้านปรับใช้การท างานการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 
 

 
 

    

PLO2 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้สื่อหรือเครื่องมือทางการศึกษา   
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนและสังคม ตาม
สถานการณ์ภายใต้ศตวรรษที่ 21 

      

PLO3 มีกระบวนการน าความรู้ประยุกต์น าไปใช้ในสถานการณ์ ข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม       

PLO4 สามารถวิเคราะห์ การแยกแยะเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ ความส าคัญ 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ น าหลักการ ทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ 

      

PLO5 มีกระบวนการทางปัญญา สามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การ
ประยุกต์ใช้ในการจ าแนกข้อมูล ข้อเท็จจริงและความแตกต่างได้ 
สามารถสังเคราะห์ข้อความ แผนงาน และความสัมพันธ์สู่การจัดระบบ
ความรู้ได ้

 

     

PLO6 มีการวัดประเมินค่า การตัดสินคุณค่า วิจารณ์โดยให้เหตุผล แก้ไข 
ปัญหาการปฏิบัติการเกี่ยวกับตรวจสอบและการวิพากษ์ทางสังคม    
เชิงสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมการท างานพัฒนา      

   
 

 
 

 
 

 
 

PLO7 มีความสามารถในการท าวิจัย ผลงานวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
สิ่งใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้ สร้างสรรค์งาน แผนงานหรือผลิตภัณฑ์
จากองค์ความรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม 
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  3.3.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
( PLOs ) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

1) เพ่ื อผลิตบัณ ฑิ ตที่ มี คุณ ธรรมจริยธรรม           
มี ความรับ ผิ ดชอบ  และปฏิ บั ติ ตน ได้ ต าม
จรรยาบรรณในบัณฑิต สายวิชาชีพนักพัฒนา
ชุมชนและสังคมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจ    
ในหลักการและแนวคิดด้านการพัฒนาชุมชน
และสังคมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ            
ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ภายใต้
ศตวรรษท่ี 21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการบูรณาการ
องค์ความรู้และทักษะการพัฒนาสามารถแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
ท างานและปฏิบัติต่อหน่วยงานผู้ เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ 

  

     

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคมและประเทศ โดยน าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการประยุกต์หลักการ
พัฒนาชุมชนและสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ        

  
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

5) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
วิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมู ล  เพ่ือสร้าง   
เครื่องมือกลไก กระบวนการปฏิบัติงานและการ
ประยุกต์ ใช้ เทคโน โลยี เพ่ื อการปฏิบั ติ งาน         
ในพ้ืนที่และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อใหเ้กดิประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 
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4. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ - พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

- ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ที่มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรให้
เหมาะสมกับนักศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

-  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมนักศึกษาและการเปลี่ยน 
แปลงที่เกิดข้ึน 
 

- การปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 
จากผลการประเมินที่ปรากฏใน 
มคอ.5 และมคอ.6 ทุกรายวิชาที่มี
จัดการเรียนการสอน 

พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ -  สนับสนุนและส่งเสริมให้  บุคลากร
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 - บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

พั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า ให้ มี ค ว าม รู้      
ด้านวิชาการและวิชาชีพนอกเหนือ 
จากการเรียนการสอนในรายวิชา
ตามหลักสูตร 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ รับการพัฒ นาด้ านวิชาการและ
วิชาชีพ 

- นักศึกษาทุกคนได้รับการ 
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 
- นักศึกษาทุกคนสามารถจัดท า
โครงการบริการวิชาการ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง   
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
         ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 6) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี  
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
     2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                                 ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
                                 ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

2) การส าเร็จการศึกษา  
             ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 16 ภาค

การศึกษาปกต ิ(ตามข้อบังคับฯ 2553 หมวด 5) (ภาคผนวก ช)         
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    

 เป็นไปตามข้อบั งคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ          
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ช) 

2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา                                                            
เป็น ไปตามข้อบั งคับว่าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ/หรือ เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ     
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก ช)  
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1) นักศึกษาแรกเข้ายังขาดทักษะด้านการบูรณาการ ด้านการพัฒนาชุมชนให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2) นั กศึกษาแรกเข้ายั งขาดความรู้ความเข้ าใจ พ้ืนฐานด้าน  Social Media         

เพ่ือน ามาใช้ในงานพัฒนาชุมชนและสังคม 
3) นักศึกษาแรกเข้ายังขาดความกล้าแสดงออกและขาดภาวะผู้น า 

          2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
                             1) สาขาวิชาได้จัดโครงการอบรม ฝึกทักษะการเป็นพัฒนามืออาชีพ           
ทั้งทางการพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม ให้แก่นักศึกษาแรกเข้า  

2) สาขาวิชาได้จัดโครงการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้าน Social 
Media เพ่ือน ามาใช้ในงานพัฒนาชุมชนและสังคมให้แก่นักศึกษาแรกเขา้ 

3) สาขาวิชาได้จัดการโครงการอบรม เพ่ือฝึกทักษะความกล้าแสดงออกและ
ภาวะผู้น า ให้แก่นักศึกษาแรกเขา้         

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)  

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 0 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 0 0 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 0 0 0 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
0 0 0 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบ ารุงการศึกษา/ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 18,000 36,000 54,000 72,000 72,000 

เงินเดือนบุคลากร 1,868,400 1,904,400 1,938,000 1,968,000 1,993,200 

รวมรายรับ 2,486,400 3,140,400 3,792,000 4,440,000 4,465,200 
(สายวิทยาศาสตร์ 3,000 บาท สายสังคม/มนุษย์/ครุศาสตร์/บริหาร 600 บาท สายแพทย์/สาธารณสุข 8,000    กองแผนและนโยบาย
25 มิ.ย. 2558)   เช่น (รับนศ. 30 คน x 3,000 บาท x 2 เทอม = 180,000) 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบด าเนินการ      

เงินเดือนบุคลากร 1,868,400 1,904,400 1,938,000 1,968,000 1,993,200 

ค่าตอบแทน (วิทยากร/อาจารย์พิเศษ ทั้งปี 
เช่น 7200 บาท x 1 หลักสูตร x 2 เทอม) 

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

ค่าใช้สอย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ค่าวัสด ุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รายจ่ายอื่น ๆ - - - - - 

รวม (ก) 1,932,800 1,968,800 2,002,400 2,032,400 2,057,600 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภณัฑ ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ค่าที่ดิน - - - - - 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

  รวม (ข) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม (ก) + (ข) 1,942,800 1,978,800 2,012,400 2,042,400 2,067,600 

จ านวนนักศึกษา  30 60 90 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลตินักศึกษาตาม
หลักสตูรนี ้

(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จ านวน  30,646 บาท/คน/ปี) 
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2.7 ระบบการศึกษา 

       จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
       แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
หมายเหตุ  1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
              2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning 

(PBL) โดยใช้แนวปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

               เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
     3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
 ข . หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  88 หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
  2. กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต 

  3. กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า    7 หน่วยกิต 
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

    2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสารเป็นไปตามเง่ือนไขของวิชาชีพนั้น 
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               3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต          
ตลอดหลักสูตร  

 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ    
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 

     รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

     รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทาง 
 ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

     รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทาง   
 ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  ปรับปรุง พ .ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning: PBL)  

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    ไม่น้อยกว่า 30       หน่วยกิต 
         1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

            รหัสวิชา ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     Non-Credit 
  Basic English 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 

English in Daily Life  
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป    3 (1-2-6) 

English in General Situations 
 2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ    3 (1-2-6) 
    English in Workplace 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  

2220520  ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ     3 (1-2-6) 
      Thai for Specific Purposes 

2220530  ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห์     3 (1-2-6) 
  Thai for Critical thinking 
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หมายเหตุ 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9     
หน่วยกิตและเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชาให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสารเป็นไปตามเง่ือนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 

          3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
ตลอดหลักสูตร 

          4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ      
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ 

 รายวิชา 222020 1ภาษาอังกฤษในชี วิตประจ าวัน  ให้มี ระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

 รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

 รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ  ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

 5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ
ก าหนดปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 

 โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา         
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายวิธีการก าหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในท านองเดียวกัน 
ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 1 บรรยาย/ทฤษฎี    = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น      

1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฎี     
 1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น    

1 หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ   
จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 
  Recreation In Daily Life 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม   3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต   3 (1-2-6) 
  Life skills and personal development in a dynamic world 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร     3 (1-2-6) 
  Communication Psychology 

        3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   3 (1-2-6) 
   King Wisdom for Local Development 
 2310020 เพชรบุรีศึกษาเพ่ือการประกอบการ   3 (1-2-6) 
   Phetchaburi Studyfor Entrepreneur 
   2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน    3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 
 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง     3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 
2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3 (1-2-6) 

      Basic Knowledge of Laws  
3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล    3 (1-2-6) 

   Digital Media Production and Media Literacy 
3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 

   Economics in Daily Life 
3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่     3 (1-2-6) 

   Modern Entrepreneur 
3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม    3 (1-2-6) 

Leadership and Teamwork 
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3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    3 (1-2-6) 
   BasicE-Commerce 
 3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
         4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
            รหัสวิชา ชื่อวิชา         หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ     3 (1–2–6) 
      Sports for Health Development 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว     3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ     3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 
      4430120  การคิดและการตัดสินใจ     3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ     3 (1-2-6) 
    Thai cooking and Internation cooking 
4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ      3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ     3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 

      Agriculture in Daily Life 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน     3 (1-2-6) 

      Renewable Energy and EnergySaving 
6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 
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    6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร     3 (1-2-6) 
      Conscious mind and TrafficDiscipline 
    7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต     3 (1-2-6) 
      Computer Skills in Dynamic World 

  7003120 ทักษะการคิด      3 (1-2-6) 
Thinking Skills 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ      3 (1-2-6) 
   Life and Health 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน       ไม่น้อยกว่า  88 หน่วยกิต 

   1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ    ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

   1511101 ปรัชญาเบื้องต้น           3 (1-2-6) 
   Introduction of Philosophy 

2531102 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา     3 (1-2-6) 
     Principles of Sociology and Anthropology       

2531104         จิตวิทยาสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม  3 (2-2-5) 
   Social Psychology for Community and Social Development   

2531201   ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชนและสังคม                3 (1-2-6) 
Concepts, Theories and Principles of Community and Social 
Development 

  2531206         สวสัดิการและความม่ันคงของมนุษย์   3 (2-2-5) 
     Welfare and Human Security 
  2532101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม        3 (2-2-5) 
     Economics for Community and Social Development  

2532201 จริยธรรมส าหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม   3 (2-2-5) 
    Ethics for Community and Social Development 
2532203 ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทศึกษา    3 (2-2-5) 

     Urban and Rural Studies      
2532301 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาโครงการ 3 (2-2-5) 

     Policy Analysis and Project Development Planning 
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2532304 กฎหมายเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม   3 (2-2-5) 
     Law for Community and Social development 

2532307 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 (2-2-5) 
Development in Accordance with the Royal Initiative and the   
Philosophy of Sufficiency Economy 

2532901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    3 (2-2-5) 
     Social Science Research Methodology 

2533202 การบริหารงานพัฒนาชุมชนและสังคม   3 (2-2-5) 
     Community and Social Development Administration  

2533302  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนและสังคม  
3 (2-2-5) 

Community- Based Natural Resources and Environmental 
Management  

2533401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม  3 (2-2-5) 
     English for Community and Social Development 
   2534903 สัมมนาในงานการพัฒนาชุมชนและสังคม   3 (2-2-5) 
     Seminar in Community and Social Development 

2) กลุ่มวิชาเลือก                      ไม่น้อยกว่า     33     หน่วยกิต 
รหัสวิชา          ชื่อวิชา                  หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2531202 ครอบครัวและชุมชนไทย     3 (1-2-6) 
    Thai Family and Community 
2531203 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม    3 (1-2-6) 

     Social and Cultural Capital  
  2531204 ความรู้ทางการปกครองส าหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (1-2-6) 

Administrative Knowledge for Development  
   2531205 สังคมวิทยาชนบทและเมือง    3 (1-2-6) 
     Rural and Urban Sociology 

2531301 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรเกษตร   3 (1-2-6) 
    Utilization of Technology for Agricultral Resource Planning 
2532102 ประชากรกับการพัฒนาชุมชนและสังคม   3 (2-2-5) 
    Population and Development 
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2532202 ประวัติศาสตร์สังคมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม  3 (2-2-5) 
                                Social History and Development          

2532204 ปัญหาสังคม      3 (2-2-5) 
    Social Problem 
2532302 หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผนสิ่งแวดล้อม  3 (2-2-5)  

     Principle and Strategy for Environmental Planning 
2532303 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3 (2-2-5) 

Economics for Human Resources Management 
2532305 สังคมสงเคราะห์ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน   3 (2-2-5) 

Synthetic Society in the Current World Situation  
2532306 ความมั่นคงทางอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) 

     Food security with Community and Social Development 
2532308 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาชุมชนและสังคม    3 (2-2-5)  

Communication for Changes in Community and Social 
Development 

2532401         ภูมิสังคมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม   3 (1-2-6) 
     Community and Social – Geographic Development 

2532903 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ      3 (2-2-5) 
Action Research 

2533203 ศาสนากับการพัฒนาชุมชนและสังคม   3 (2-2-5) 
     Religions Community and Social Development 

2533204 ปรัชญาการพัฒนาชุมชนและสังคม    3 (2-2-5) 
     Community and Social Development Philosophy 

2533303 การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) 
     Conflict Management in Community and Social Development 

2533304 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชน  3 (2-2-5) 
     Small and Medium Enterprises Management 

2533305 ประชาสังคมกับการพัฒนาเครือข่ายทางสังคม  3 (2-2-5) 
 Civil Society and the Development of Social Networks 

2533306 การพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนและสังคม      3 (2-2-5) 
Community and Social Strength Development            



27 
 

2533402 ภูมิปัญญากับการจัดการความรู้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) 
Wisdom and Knowledge Management in Community and 
Social Development 

2533403 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในชุมชนและสังคม  3 (2-2-5) 
Curriculum and Learning Management in the Community and 
Social Development 

2533404         การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยความร่วมมือของชุมชน  3 (2-2-5) 
Community Cooperation Cope with Natural Disasters 

2533405 กระบวนการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) 
Training and Seminar Process for Community and Social     
Development 

2533406 สื่อสารสนเทศประยุกต์ในงานการพัฒนา   3 (2-2-5) 
Applied Information Media in Development Work 

2533410 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3 (2-2-5) 
 Geographic Information System for Sustainable  Community    
Development 

2533902 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี    3 (2-2-5) 
   Mixed Methods Research 

2534201 ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน   3 (2-2-5) 
   Social Inequality and Poverty 

2534301 ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่มชุมชนและสังคม                   3 (2-2-5) 
Leadership and Community and Social Development Group       
Dynamics 

2534302 การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์   3 (2-2-5) 
     Literary Criticism in Social Sciences 

2534401 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) 
     Local History for Managing Community and Social Museums 

2534402 สิทธิมนุษยชนเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์   3 (2-2-5) 
     Human rights for Human security 

2534403 การจัดระบบดิจิทัลในงานพัฒนาชุมชนและสังคม  3 (2-2-5) 
     Digital Organization in Community and Social Development 
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2534405 การจัดการวิถีชีวิตชุมชนและสังคมเพ่ือการท่องเที่ยว  3 (2-2-5) 
     Community and Social Lifestyle Management for Tourism 

2534406 สหกรณ์และสถาบันการเงินชุมชน    3 (2-2-5) 
     Cooperatives and Community Financial Institution    
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   ไม่น้อยกว่า 7       หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา     หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)                        
2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนและสังคม หรือ1 (90)  

Preparation for Professional Experience in Community 
Development and Social 

2534802 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา          1 (90) 
   Cooperative Education Preparation  

2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนและสังคม หรือ       6 (540)  
Field Experience in Community Development and Social 

2534804 สหกิจศึกษา           6 (540)  
   Cooperative Education 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา    
ที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

1511101 ปรัชญาเบื้องต้น 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2531102 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2531201 
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

3 1 2 6 

  รวม 15 5 10 30 
            

                     ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2531104 
จิตวิทยาสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก        
(วิชาเอกบังคับ) 

2531206 
สวัสดิการและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2531202 ครอบครัวและชุมชนไทย 3 1 2 6 

  รวม 18 8 12 34 
  ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
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หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

2532201 
จริยธรรมส าหรับนักพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2532301 
การวิเคราะห์นโยบายและการ
วางแผนการพัฒนาโครงการ 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2532304 
กฎหมายเพ่ือการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

3 2 2 5 

  รวม 18 9 12 33 
 

                                                                ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 21 ชั่วโมง 

 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2220203 
ภาษาอังกฤษในสถาน
ประกอบการ 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2532101 
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก  
(วิชาเอกบังคับ) 

2532203 
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
ศึกษา 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก  
(วิชาเอกบังคับ) 

2532307 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2532901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 2 2 5 

  รวม 18 10 12 32 
                  

             ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 ชั่วโมง 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 



31 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2533302 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก  
(วิชาเอกบังคับ) 

2533401 
ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2532903 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2533204 ปรัชญาการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2533304 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในชุมชน 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเสรี 3 - - - 
  รวม 18 10 10 25 

                      ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาบังคับ) 

2533202 
การบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2533203 
ศาสนากับการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2533402 
ภูมิปัญญากับการจัดการความรู้
ในชุมชนและสังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2533404 
การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยความร่วมมือของชุมชน 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก               
(วิชาเอกเลือก) 

2534301 
ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่มชุมชน
และสังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  เลือกเสรี 3 - - - 
  รวม 18 10 10 25 

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
กิต 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

2534903 
สัมมนาในงานการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 2534401 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนและ
สังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2534403 
การจัดระบบดิ จิ ทั ล ใน งาน   
พัฒ นาชุมชนและสังคม 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

2534406 
สหกรณ์และสถาบันการเงิน
ชุมชน 

3 2 2 5 

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 2534801 

การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพพัฒนาชุมชนและสังคม 
หรือ 

 
1 
 

 
0 
 

 
90 
 

 
0 
 หมวดวิชาเอก 

(วิชาเอกบังคับ) 
2534802 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา 

  รวม 13 8 8 20 
                                   

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง 
 

**นักศึกษาที่เรียนเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่ัวโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง 
***นักศึกษาที่เรียนเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
หมายเหตุ   - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีจ านวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา         
                คิดเป็น 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

    - การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา มีจ านวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา                 
      คิดเป็น 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 2534803 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
พัฒนาชุมชนและสังคม 
หรือ 

 
6 
 

 
- 
 

540 
 
- 
 หมวดวิชาเอก 

(วิชาเอกบังคับ) 
2534804 สหกิจศึกษา 

  รวม 6 - 540 - 
 
**นักศึกษาที่เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่ัวโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง 
***นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
 สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน 
 (ชั่วโมง/ปีการศึกษา)  

2564 2565 2566 2567 
1 
 

นายพนัส  ชัยรัมย์ 33xxxxxxxxxxx อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
วท.บ. (พัฒนาการ
เกษตร)     

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     

2548 
2541 

36 36 36 36 

2 
 

นายอนุรักษ์  สิงห์ชัย  38xxxxxxxxxxx อาจารย์ ปร.ด. (สังคมวิทยา) 
ศศ.ม. (สังคมวิทยา) 
วท.บ. (เครื่องกลเกษตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

2558 
2545 
2539 

36 36 36 36 

 
หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
 
 
 
 
 

 3.2  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์      
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      
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ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ - นามสกุล 

 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา)  

2564 2565 2566 2567 
3 
 

นายธีรศักดิ์  
สุขสันติกมล  

18xxxxxxxxxxx อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและ  
การสอน) 
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) 
ศศ .บ . (ก าร พั ฒ น า
ชุมชน) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2562 
 

2554 
2550 

36 36 36 36 

4 นางญาวิณีย์   
รักพาณิชย์ 

35xxxxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ค.บ.(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันราชภัฏล าปาง 

2544 
2538 

36 36 36 36 

5 นางสาวไพลิน  
ทรัพย์อุดมผล                    

33xxxxxxxxxxx อาจารย์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์
การเงิน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2546 
2542 

36 
 

36 36 36 

 
หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก 

ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน 
 (ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 
 

นายพนัส  ชัยรัมย์  อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
วท.บ. (พัฒนาการเกษตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง     

2548 
2541 

36 36 36 36 

2 นายอนุรักษ์  สิงห์ชัย อาจารย์ ปร.ด. (สังคมวิทยา) 
ศศ.ม. (สังคมวิทยา) 
วท.บ. (เครื่องกลเกษตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2558 
2545 
2539 

36 36 36 36 

3 
 

นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล  อาจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2562 
2554 
2550 

36 36 36 36 

4 
 

นางญาวิณีย์   รักพาณิชย์                     ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ค.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันราชภัฏล าปาง 

2544 
2538 

36 36 36 36 

 

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
 



37 
 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ปี พ.ศ.  
ที่จบ 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
5 
 

นางสาวไพลิน ทรัพย์อุดมผล                    อาจารย์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2546 
2542 

36 36 36 36 

6 นางสาวทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร อาจารย์ วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรม 
ศาสตรประยุกต์) 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2552 
    

2547 

36 36 36 36 

7 
 

นายกิตตินันท์  บุญรอด 
 

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)  
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (ประมง)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2558 
2549 

 
 

2545 

36 36 36 36 

 
หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนและสังคมกับงานท่ีได้รับมอบหมายในหน่วยงาน/สถานประกอบการได้ 

4.1.2 มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสังคมจากการปฏิบัติงาน           
ในหน่วยงาน/สถานประกอบการ 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน/สถานประกอบการและสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ด ี

4.1.4 มีระเบียบวินัยตรงเวลาและมีความรับผิดชอบ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

   4.2 ช่วงเวลา 
        ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาสหกิจศึกษา หรือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการพัฒนาชุมชนและสังคม 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ภาคการศึกษา/
(สัปดาห์) 

ทักษะ 
ชัน้ปีท่ี  

1 2 3 4 
2/(1-16) งานเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี     

2/(1-8) งานเกี่ยวข้องกับการจัดเวทีประชาคมในชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี 

    

2/(9-16) งานเกี่ยวข้องกับเครอืข่ายและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในและนอกพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี 

    

2/(1-8) งานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนให้เป็นนักพัฒนาชุมชนและ
สังคมมืออาชีพ ในอนาคต 

    

2/(9-16) งานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพพัฒนาชุมชนและสังคม      
ในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

    

1/(1-6) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนและสังคม 
หรือการเตรียมสหกิจศึกษา 

    

2/(1-17) ฝึกทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนและสังคม 
หรือสหกิจศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
แล้วน าผลการศึกษามาวิเคราะห์และจัดท าโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม     
โดยด าเนินงานในรูปแบบโครงการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการรวมถึงการเขียนรายงานผลการด าเนินโครงการ โดยทุกขั้นตอนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ทางชุมชนและสังคม 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือคิดวิเคราะห์ ค้นคว้านวัตกรรมในรูปแบบการเขียนโครงการ 

น าเสนอและสามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นได้จริง 
2) สามารถจัดท าโครงการไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในงานการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ 
3) สามารถท างานเป็นทีมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
1) วิชา  2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    1 (90)  หรือ 

        วิชา 2534802 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา    1 (90) 
2) วิชา 2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 (540)  หรือ 

       วิชา 2534804 สหกิจศึกษา                              6 (540)  
5.5 การเตรียมการ 

1) การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
การท างานในแขนงวิชาต่าง ๆ มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหมวด
วิชาเฉพาะ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการและลักษณะการท างานจริงในด้านการพัฒนาชุมชนและ
สังคม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการ 

2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมออีกทั้งมีตัวอย่างโครงการใหศ้ึกษา 

3) เตรียมหนังสือเอกสารต าราที่สอดคล้องกับแขนงวิชาต่าง ๆ และสาขาอ่ืน ๆ ไว้ เพ่ือศึกษา
ค้นคว้า 
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   5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานโครงการหรืองานวิจัยที่บันทึกในสมุด              

ให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตาม
ระยะเวลาน าเสนอเนื้อหาสาระ โดยโครงการหรืองานวิจัยดังกล่ าวนั้นต้องสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานไดจ้ริงและการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 1 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

  1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านวิชาการ    ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะวิชาการและวิชาชีพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานด้วยการเน้นการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพและเน้นการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

ด้านทักษะปฏิบัติ    ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติในรูปแบบของการจัดท าโครงการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนและสังคม ซึ่งนักศึกษาจะได้ประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที ่

ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ด้วยการน าความรู้ที่เรียนมาใช้ใน
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมของหลักสูตรหรืองานใน
รายวิชา 

ด้านการท างานร่วมกับชุมชน    ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการของชุมชน ตั้งแต่ระยะการ
วางแผนจนสู่การประเมินโครงการ 

ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ 

   ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยวิธีการจัดท าโครงการ ในลักษณะ
การเป็นผู้น าให้ชาวบ้านได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการหลักการพัฒนาชุมชน 

ยอมรับในความแตกต่าง    ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล        
โดยวิธีการจัดท าโครงการร่วมกับบุคคลที่มีความหลากหลายในแต่ละชุมชน เช่น 
ความแตกต่างทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ศาสนาและเชื้อชาติ เป็นต้น 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (PLOs) 
กลยุทธ์การสอน 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด      
และประเมิน 

PLO1 
   มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใ จ 
ถ่ายทอดสิ่งที่บันทึกใช้ได้ ใน
งานด้านการพัฒนาชุมชน
และสังคม มีทักษะพ้ืนฐาน 
แนวคิด การด้านปรับใช้การ
ท างานการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

   การสอนให้ผู้เรียน การแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem Base Learning) ผู้เรียนระบุปัญหาที่
ต้ องเรียนรู้  ผู้ เรี ยนจะคิด  วิ เคราะห์ ปัญ หา 
ตั้งสมมติฐาน อันที่เป็นปัญหาและหาแนวทาง
ทดสอบสมมติฐาน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
ที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ เพ่ือจะสามารถเรียนรู้
เนื้อหาใหม่ จะต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง 

การวัดประเมิน  
-ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก่ อ น เ รี ย น
(Monitoring Assessment)  
-ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล วิ นิ จ ฉั ย 
(Diagnostic Assessment) 
-การประเมินผลระหว่างเรียน  
(Formative Assessment) 
-การประเมินผลสรุป  
(Summative Assessment) 
- การน าเสนอผลงานและการ
ประเมินผลที่ ได้ รับ จากงานที่
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มี
คะแนนชัดเจน 
 

PLO2 
   มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถใช้สื่อหรือเครื่องมือ
ทางการศึกษา ที่จ าเป็นต่อ
ก ารป ฏิ บั ติ  งาน ท างก าร
พัฒนาชุมชนและสังคมตาม
สถานการณ์ภายใต้ศตวรรษที่ 
21 

   การสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) 
โดยให้เน้นผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง
โดยมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้
เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว การสอนที่ให้ผู้เรียนค้นคว้า 
ทดลอง ระดมสมองศึกษาในความรู้พร้อม
ตรวจสอบองค์ความรู้ ใหม่  ท าให้ ได้ทั้ งการ
ตรวจสอบกันเองในระหว่างกลุ่มผู้สอน 

การวัดประเมิน  
-การประเมินก่อนเรียน   
(Monitoring  Assessment) 
-การประเมินผลวินิจฉัย   
(Diagnostic Assessment) 
-การประเมินผลระหว่างเรียน 
(Formative Assessment) 
-การประเมินผลสรุป  
(Summative  Assessment) 
-การน าเสนอผลงานและการ
ป ระ เมิ น ผ ล ที่ ได้ รั บ จ าก งาน         
ที่ มอบหมายโดยใช้แบบประเมิน
ที่มีคะแนนชัดเจน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด      

และประเมิน 
PLO3 
   มีกระบวนการน าความรู้
ป ร ะ ยุ ก ต์  น า ไ ป ใ ช้ ใ น
สถานการณ์  ข้อมูลในการ
ปฏิบัติ งานด้านการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

   ก า ร ส อ น ให้ ผู้ เรี ย น ใช้ ปั ญ ห า เป็ น ห ลั ก 
(Problem Base Learning) ผู้เรียนระบุปัญหาที่
ต้ องเรียนรู้  ผู้ เรี ยนจะคิด  วิ เคราะห์ ปัญ หา 
ตั้งสมมติฐานอันที่ เป็นปัญหาและหาแนวทาง
ทดสอบสมมติฐาน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
ที่จะเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ เพ่ือจะสามารถเรียนรู้
เนื้อหาใหม่ จะต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง และ การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบ
ย อ ด  (Concept Attainment) มุ่ ง ให้ ผู้ เรี ย น
ทราบถึงคุณ ลักษณะของสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยสามารถ
ระบุลักษณะเด่น ลักษณะรองของสิ่งนั้น ๆ ได้ 
สามารถน าความรู้ที่เกิดข้ึนไปใช้สถานการณ์อ่ืน ๆ 
ได ้

การวัดประเมิน  
-การประเมินก่อนเรียน   
(Monitoring  Assessment) 
-การประเมินผลวินิจฉัย   
(Diagnostic Assessment) 
-การประเมินผลระหว่างเรียน 
(Formative Assessment) 
-การประเมินผลสรุป  
(Summative Assessment) 
- การน าเสนอผลงานและการ
ป ระ เมิ น ผ ล ที่ ได้ รั บ จ าก งาน         
ที่มอบหมายโดยใช้แบบประเมิน       
ที่มีคะแนนชัดเจน 

PLO4 
    สามารถวิ เคราะห์  การ
แ ย ก แ ย ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ 
ความสัมพันธ์ ความส าคัญ 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เท ค โ น โ ล ยี
ส ารสน เท ศ  น าห ลั ก ก าร 
ทฤษ ฎี ม าใช้ แก้ ปั ญ ห าใน
สถานการณ์ใหม่ 

   การสอนแบบร่ วมมื อประสานใจ (Cooperative 
Learning) มุ่งให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างานช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการประสานงาน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ท ากิจกรรมภายในกลุ่ม 
และ การสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การจัดการสอนที่
มุ่ งเน้นให้ผู้ เรียนได้ พัฒนาความสามารถในการคิด
พิจารณา ตัดสินเรื่องราว ปัญหา ข้อสงสัยต่าง ๆ  อย่าง
รอบคอบและมี เหตุผลให้ค าแนะน าการท า
กิจกรรมของผู้ เรียน ประสบการณ์ของผู้ เรียน 
ผู้เรียนต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ และกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย 

การวัดประเมิน  
-การประเมินก่อนเรียน  
(Monitoring  Assessment) 
-การประเมินผลวินิจฉัย  
(Diagnostic Assessment) 
-การประเมินผลระหว่างเรียน  
(Formative Assessment) 
-การประเมินผลสรุป  
(Summative Assessment) 
- การน าเสนอผลงานและการ
ป ระ เมิ น ผ ล ที่ ได้ รั บ จ าก งาน         
ที่มอบหมายโดยใช้แบบประเมิน   
ที่มีคะแนนชัดเจน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด      

และประเมิน 
PLO5 
   มีกระบวนการทางปัญญา
ส าม า รถ บู รณ าก า รอ งค์
ความรู้สู่การประยุกต์ใช้ใน
การจ าแนกข้อมูลข้อเท็จจริง 
แ ล ะ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ไ ด้ 
สามารถสังเคราะห์ข้อความ
แผนงานและความ สัมพันธ์สู่
การจัดระบบความรู้ได้ 

   ก า รส อน ให้ ผู้ เรี ย น เกิ ด ก า ร เรี ย น รู้ จ าก
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   (Critical 
Thinking) การจัดการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาความสามารถในการคิดพิจารณาตัดสิน
เรื่องราว ปัญหา      ข้อสงสัยต่ าง ๆ อย่าง
รอบคอบและเหตุผล      ให้ค าแนะน าการท า
กิจกรรมของผู้ เรียน ประสบการณ์ของผู้ เรียน 
ผู้เรียนต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ และกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย 

การวัดประเมิน     
-การประเมินก่อนเรียน   
(Monitoring Assessment)  
-การประเมินผลวินิจฉัย   
(Diagnostic Assessment) 
-การประเมินผลระหว่างเรียน 
(Formative Assessment) 
-การประเมินผลสรุป  
(Summative Assessment) 
- การน าเสนอผลงานและการ
ป ระ เมิ น ผ ล ที่ ได้ รั บ จ าก งาน        
ที่มอบหมายโดยใช้แบบประเมิน   
ที่มีคะแนนชัดเจน 
 

PLO6 
   มีการวัดประเมินค่า การ
ตัดสินคุณค่า วิจารณ์โดยให้
เหตุ ผล  แก้ ไข ปัญ หาการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับตรวจสอบ
และการวิพากษ์ทางสังคมเชิง
สร้างสรรค์  นวัตกรรมการ
ท างานพัฒนา 

   ก า ร ส อ น แ บ บ ร่ ว ม มื อ ป ร ะ ส า น ใ จ 
(Cooperative Learning) มุ่งให้ผู้ เรียนร่วมมือ
กันท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและการประสานงานเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ในเรื่องที่ท ากิจกรรม ภายในกลุ่มและ
การสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) 
โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง
โดยมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้
เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว การสอนที่ให้ผู้เรียนค้นคว้า 
ทดลอง ระดมสมองศึกษาในความรู้  พร้อม
ตรวจสอบองค์ความรู้ ใหม่  ท าให้ ได้ทั้ งการ
ตรวจสอบกันเองในระหว่างกลุ่มผู้สอน 

-การประเมินก่อนเรียน   
(Monitoring  Assessment)  
-การประเมินผลวินิจฉัย   
(Diagnostic Assessment) 
-การประเมินผลระหว่างเรียน 
(Formative Assessment) 
-การประเมินผลสรุป 
(Summative Assessment) 
- การน าเสนอผลงานและการ
ป ระ เมิ น ผ ล ที่ ได้ รั บ จ าก งาน         
ที่มอบหมายโดยใช้แบบประเมิน   
ที่มีคะแนนชัดเจน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด      
และประเมิน 

PLO7 
   มีความสามารถในการท าวิจัย  
ผลงานวิชาการ เพ่ือสนับสนุน การ
สร้างสิ่งใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์ งาน  แผนงานหรือ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก อ ง ค์ ค ว า ม รู้         
เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม 

   การสอนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
ก ระบ วน การคิ ด อ ย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ  
(Critical Thinking) ก า ร จั ด ก า ร ส อ น ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถใน
การคิดพิจารณา ตัดสินเรื่องราว ปัญหา      
ข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบและเหตุผล   
ให้ค าแนะน าการท ากิจกรรมของผู้ เรียน 
ประสบการณ์ ของผู้ เรียน  ผู้ เรียนต้องมี
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ    
และกระบวนการคิดที่หลากหลายการสอน
แบบร่วมมื อประสาน ใจ  (Cooperative 
Learning) มุ่งให้ผู้ เรียนร่วมมือกันท างาน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และการประสานงานเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ในเรื่องที่ท ากิจกรรม ภายในกลุ่ม 
และการสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constru 
ctivism) โดยให้เน้นผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
ใหม่ของตนเองโดยมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่
ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว การ
สอนที่ให้ผู้เรียนค้นคว้า ทดลอง ระดมสมอง
ศึกษาในความรู้ พร้อมตรวจสอบองค์ความรู้
ใหม่ผู้ สอนจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนน าองค์
ความรู้ที่สร้างขึ้นมาใช้ในสถานการณ์ท่ีผู้สอน
ก าหนดให้ ท าให้ได้ทั้งการตรวจสอบกันเอง
ในระหว่างกลุ่มผู้สอน 

-การประเมินก่อนเรียน   
(Monitoring  Assessment)  
-การประเมินผลวินิจฉัย   
(Diagnostic Assessment) 
-การประเมินผลระหว่างเรียน 
(Formative Assessment) 
-การประเมินผลสรุป 
(Summative Assessment) 
- การน าเสนอผลงานและการ
ป ระ เมิ น ผ ลที่ ได้ รั บ จ าก งาน        
ที่มอบหมายโดยใช้แบบประเมิน   
ที่มีคะแนนชัดเจน 
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน  

ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2552  (TQF : HED.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้ 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1) ตระหนักในคุณค่ารู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตน
และการปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม  

 3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

 4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจาและทางจิตใจ 
 5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิและมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
  2) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
  3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและแสดงถึงการ       
มีเมตตากรุณาและความเสียสละ 
  4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
  5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

  6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ       
ของมหาวิทยาลัย 
  7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
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1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมายและการส่งงานตรงเวลา 
 2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 3) ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
 6) ประเมินจากการแต่งกาย 
 7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลง         

ข้อค้นพบ  
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนสามารถอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิต 
 2) มีความรอบรู้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษาและน ามา

ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
 3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  

หรือระดับนานาชาติ 
   2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

 1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
 2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการน า เสนอ             

ผลการศึกษา 
 3) จัดกิจกรรมค่ายเพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะ    

การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
       4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้          
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหา
จากสถานการณ์จริง 

 6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์  (E-Learning) เช่น Course 
Management System: CMS Learning Management System: LMS 

 7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
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   2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
    1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
    2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
    3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย 
    4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
    5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
    6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ 
ตามท่ีก าหนดของแต่ละรายวิชา 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม

ในการแก้ปัญหา 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กิจกรรมค่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึก
ปฏิบัติจริง 

2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมาย
งานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริงและสรุปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ท ารายงาน 

 4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
 
 
 
 
 



 

49 
 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง 
   3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
   4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

 4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ    
ในการรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ ไขปัญหา            

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความ

รับผิดชอบ 
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร

อย่างเหมาะสม 
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) ส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
   2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ         
เพ่ือส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม 
   3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับในงานกลุ่ม 
   5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
   6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือฝึกการยอมรับ    
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
   7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
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   1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
   2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
   3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือการออกฝึกภาคสนาม 
       5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

     2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) สามารถใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล      
การแปล ความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 
    4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 

  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
      2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
   3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
   4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์  (Experiential Learning) ให้ผู้ เรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติ น าไปใช้แก้ปัญหา 
 

  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
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   2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ          
น าเสนอผลงาน 
   3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 
(ถ้ามี) 

PLO1 มีความรู้ความเข้าใจ ถ่ายทอดสิ่งที่บันทึกใช้ได้ในงาน
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม มีทักษะพ้ืนฐาน แนวคิด     
ด้านการปรับใช้การท างานการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

PLO2  มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้สื่อหรือเครื่องมือ
ทางการศึกษา ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน
และสังคม ตามสถานการณ์ภายใต้ศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

PLO3 มี ก ระบ วน การน าค วาม รู้ ป ระยุ ก ต์ น า ไป ใช้ ใน
สถานการณ์ ข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PLO4  ส าม ารถ วิ เค ร า ะห์  ก า ร แ ย ก แ ย ะ เห ตุ ก า รณ์ 
ความสัมพันธ์ ความส าคัญและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
น าหลักการ ทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 
 

      



 

53 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย 
(ถ้ามี) 

PLO5  มีกระบวนการทางปัญญา สามารถบูรณาการองค์
ความรู้สู่การประยุกต์ใช้ในการจ าแนกข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความแตกต่างได้  สามารถสังเคราะห์ข้อความ แผนงาน       
และความสัมพันธ์สู่การจัดระบบความรู้ได้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLO6 มีการวัดประเมินค่า การตัดสินคุณค่า วิจารณ์โดยให้
เหตุผล แก้ไข ปัญหาการปฏิบัติการเก่ียวกับตรวจสอบและการ
วิพากษ์ทางสังคมเชิงสร้างสรรค์  สร้างนวัตกรรมการท างาน
พัฒนา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PLO7 มีความสามารถในการท าวิจั ย  ผลงานวิช าการ        
เพ่ือสนับสนุนการสร้างสิ่งใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้ สร้างสรรค์
งาน แผนงานหรือผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ชุมชนและสังคม 

      

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √  ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธก์ับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่ารู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ

การปฏิบัติงานมีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
   1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ 
สังคม  
   1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี     
ของความเป็นมนุษย์ 
   1.4 มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจาและทางจิตใจ 
   1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

2. ความรู้ 
2.1 มีทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่

เป็นพื้นฐานชีวิต                         
2.2 มีความรอบรู้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้

เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
    2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    2.4 รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
3.3 สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
3.4 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม 

ในการแก้ปัญหา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหา          ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
4.3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
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4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบ   

4.5 มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม 

4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับโอกาสและวาระ 

5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

5.3 สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 

5.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                        
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                        
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                        
2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                        
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                        
2220520 ภาษาไทยเพื่อกจิธุระ                        
2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์                        
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                        
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม                        
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวตั                        
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                        
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                        
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                        
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก 
              ปัจจบุัน                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง                        
2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                        
3211110 การผลิตส่ือดิจทิลัและการรู้เท่าทันสื่อ                        
3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        
3330020  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                        
3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                        
3330110  การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                        
3003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและ
อาชีพ                        

1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                        
4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         
4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขยีว                        
4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                        
4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                        
4430120 การคิดและการตัดสินใจ                        
4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ                        
4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ                        

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ                        
5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                        
6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัด
พลังงาน                        
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
              ท้องถิ่น                        

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                        
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                        
7003120 ทักษะการคิด                        
8710010 ชีวิตและสุขภาพ                        
 

หมายเหตุ ส าหรับผู้สอนรายวิชาใด ๆ จ าเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด )โดยต้องน าไปเขียนใน  
             มคอ.3 หมวด 4 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการครอบง าทาง    

ความคิดและการปฏิบัติของมนุษย์ 
(2) เป็นผู้เอ้ืออ านวยต่อการเสริมสร้างพลังชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง   

ทีเ่ป็นธรรมโดยใช้พลังความรู้ภูมิปัญญาและหลักการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
(3) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ตระหนักต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มและ    

ชุมชน 
  (4) เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน     

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนสอนทุกวิชาและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเสวนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนการสอน เช่น การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การแสดงออกและแนวความคิดที่สะท้อน   
ทั้งจากข้อเขียนและการอภิปรายทางวิชาการรวมทั้งการฝึกภาคปฏิบัติสนามในชุมชนเป็นต้น โดยการ
ประเมินทั้งจากอาจารย์ ประจ าวิชาผู้ร่วมชั้นเรียนและอาจารย์นิเทศก์งานภาคสนาม 

  2.2.2 ด้านความรู้ 
     1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม     
     และการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนา 
(2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการในการปฏิบัติงานพัฒนา     
    ชุมชน 
(3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการวางแผนการพัฒนาและการบริหาร     

จัดการทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ในประเด็นการจัดการทรัพยากรทาง   
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุนทางสังคม    
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความขัดแย้งวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพ่ือสังคม 
ท่องเที่ยวชุมชน สวัสดิการชุมชน การปกครองตนเองของชุมชนและท้องถิ่ น 
และการเมืองภาคประชาชน 

(4) มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการด าเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชน
และสังคมตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงชุมชน 
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  (5) มีความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ทางการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 (6) มีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคนิคการท างานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ                    

การเป็นวิทยากรกระบวนการการจัดประชุมอย่างมีส่วนร่วมการจัดกระบวน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การระดม ความคิดเห็นการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม   เป็นต้น 

    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ของการศึกษาวิจัยค้นคว้าอภิปรายทางวิชาการ (Discussion) การฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชน     
เพ่ือน าความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติและเป็นการฝึกจากประสบการณ์จริง  

    3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้การประเมินการเรียนรู้ด้านความรู้จาก
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอนรายวิชา การสอบโครงงานวิจัยภาคสนามและการฝึก
ปฏิบัติภาคสนามในชุมชน  

 2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) มีทักษะทางปัญญาในวิเคราะห์ประเมินผลเพ่ือทบทวนและปรับปรุงตนเอง 
  (2) มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบและเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง

มนุษย์กับสภาวะแวดล้อมทางสังคม 
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเมินปัญหาของชุมชนในประเด็นต่าง ๆ

ร่วมกับภาคีการพัฒนาชุมชน 
  (4) มีส านึกสาธารณะในกระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 
  (5) เป็นนักปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนที่คิดอย่างใคร่ครวญและไตร่ตรอง 

     2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาจัดการเรียนการสอน
ในลักษณะของการศึกษาวิจัยค้นคว้าอภิปรายทางวิชาการ (Discussion) และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
ในชุมชน 

        3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาการประเมินการเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสอบรายวิชา การสอบเค้า
โครงงานวิจัยเชิงคุณภาพ การฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชนและการถอดบทเรียนจากการฝึก
ภาคปฏิบัติ 

 
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและภาคีความร่วมมือในการ

พัฒนาชุมชน 
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(2) มีทักษะในการสื่อสารกับชุมชนและภาคีความร่วมมือที่มีความแตกต่าง 
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

  (3) มีความตระหนักและเคารพในความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มภาคี         
การพัฒนาชุมชน     

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัยค้นคว้าอภิปรายถกเถียงทาง
วิชาการ (Discussion) และการฝึกปฏิบัติภาคสนามในชุมชนทั้งโดยความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่
ละคนและการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบการประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
จากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา เช่น การแบ่งงาน/ร่วมงานในการเรียนและการค้นคว้าวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษานักศึกษากับอาจารย์นักศึกษากับบุคคลภายนอกและ
นักศึกษากับชุมชนการประสานงานกับบุคคล/หน่วยงาน/ชุมชนภายนอกในการวิจัยการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติภาคสนาม เป็นต้น 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
                     (1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหาโดยอาศัยหลักการทางสถิติและ       
หลักการเชิงคุณภาพ 
                    (2) มีความสามารถในการใช้ข้อมูลทางสถิติและความรู้ในด้านต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน 
                    (3) มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรและชุมชน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรียนการสอน         ใน
ลักษณะของการศึกษาวิจัยค้นคว้า อภิปรายถกเถียงทางวิชาการ (Discussion) การฝึกภาคปฏิบัติใน
ชุมชนการจัดเวทีชาวบ้านและการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษากลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) กลยุทธ์การประเมินการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารจากการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสอบรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติและการสัมมนาโดยการประเมิน
อาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์นิเทศก์งานภาคสนาม 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)                           
จ าแนกตามรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1511101 ปรัชญาเบื้องต้น        
2531102  หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา        
2531104 จิตวิทยาสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม        
2531201 ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชนและสังคม         
2531206 สวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์        

2532101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม        
2532201 จริยธรรมส าหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม        
2532203 ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทศึกษา        
2532301 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาโครงการ        
2532304 กฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคม        
2532901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์        
2533202 การบริหารงานพัฒนาชุมชนและสังคม        
2533302 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนและสังคม        
2533401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักพัฒนาพัฒนาชุมชนและสังคม        

2534301 ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่มชุมชนและสังคม                          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
2534903 สัมมนาในงานการพัฒนาชุมชนและสังคม         

2531202 ครอบครัวและชุมชนไทย        
2531203 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม        
2531204 ความรู้ทางการปกครองส าหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม        
2531205 สังคมวิทยาชนบทและเมือง         
2531301 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรเกษตร        
2532102 ประชากรกับการพัฒนาชุมชนและสังคม         
2532202 ประวัติศาสตร์สังคมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม        
2532204 ปัญหาสังคม        
2532302 หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผนสิ่งแวดล้อม        
2532303 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์        
2532305 สังคมสงเคราะห์ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน        
2532306 ความมั่นคงทางอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางชุมชนและสังคม        
2532307 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
2532308 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาชุมชนและสังคม        
2532903 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ         
2532401 ภูมิสังคมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
2533203 ศาสนากับการพัฒนาชุมชนและสังคม        
2533204 ปรัชญาการพัฒนาชุมชนและสังคม        
2533303 การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนาชุมชนและสังคม        
2533304 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชน         
2533305 ประชาสังคมกับการพัฒนาเครือข่ายทางสังคม        
2533306 การพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนและสังคม        

2533402 ภูมิปัญญากับการจัดการความรู้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม        
2533403 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในชุมชนและสังคม        
2533404 การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยความร่วมมือของชุมชน         
2533405 กระบวนการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม        

2533406 สื่อสารสนเทศประยุกต์ในงานการพัฒนา        

2533410 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน        
2533902 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี        
2534201 ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน        
2534302 การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์         
2534401 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนและสังคม        
2534402 สิทธิมนุษยชนเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์        
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
2534403 การจัดระบบดิจิทัลในงานพัฒนาชุมชนและสังคม        
2534405 การจัดการวิถีชีวิตชุมชนและสังคมเพ่ือการท่องเที่ยว         
2534406 สหกรณ์และสถาบันการเงินชุมชน        
2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนและสังคม หรือ        

2534802 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา        

2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนและสังคม หรือ        

2534804 สหกิจศึกษา        

หมายเหตุ: ระบุสญัลักษณ์  หมายถึง มีการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลของผู้เรียนให้บรรลตุามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
ชั้นปีที่1 

ชั้นปีที่ 1/1 
1511101 ปรัชญาเบื้องต้น 3 (1-2-6)  R,U,Ap,An R,U,Ap,An  R,U,Ap,An   
2531102 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 (1-2-6)      R,U,Ap,An,E  
2531201 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (1-2-6) R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An  R,U,Ap,An R,U,Ap,An,E  
ชั้นปีที่ ½ 

2531104 
จิตวิทยาสังคมเพ่ืองานพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

3 (2-2-5) 
R,U,Ap,An 

R,U,Ap,An 
     

 2532401 สวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์ 3 (2-2-5) R,U,Ap,An     R,U,Ap,An,E  
2531202 ครอบครัวและชุมชนไทย 3 (1-2-6)  R,U,Ap,An    R,U,Ap,An,E  
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 2/1 
2532201 จริยธรรมส าหรับพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5)  R,U,Ap,An   R,U,Ap,An   

2532301 
การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการ
พัฒนาโครงการ 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap, An 
 R,U,Ap,An, 

E,C 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

2532304 กฎหมายเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) R,U,Ap,An     
R,U,Ap,An, 
E,C 

 

ชั้นปีที่ 2/2 

2532101 
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An      

2532203 ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทศึกษา 3 (2-2-5)  R,U,Ap,An R,U,Ap,An  R,U,Ap,An 
R,U,Ap,An, 
E,C 

 

2532307 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An  R,U,Ap,An  R,U,Ap,An   

2532901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) R,U,Ap,An    R,U,Ap,An  
R,U,Ap,An 
,E,C 

ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 3/1 

2533302 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An   
R,U,Ap,An, 
E,C 

 

2533401 
ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนา 
ชุมชนและสังคม 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An  R,U,Ap,An R,U,Ap,An 
R,U,Ap,An, 
E,C 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

2532903 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 (2-2-5) R,U,Ap,An     
 R,U,Ap,An,

E,C 

2533204 ปรัชญาการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An  
R,U,Ap,An 
,E,C 

R,U,Ap,An,
E,C 

2533304 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในชุมชน 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An   R,U,Ap,An R,U,Ap,An 
R,U,Ap,An, 
E,C 

 

2533303 
การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An   R,U,Ap,An 
R,U,Ap,An, 
E,C 

 

ชั้นปีที่ 3/2 

2533202 การบริหารงานพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) R,U,Ap,An  R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An 
R,U,Ap,An, 
E,C 

R,U,Ap,An,
E,C 

2533203 ศาสนากับการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An   R,U,Ap,An   

2533402 
ภูมิปัญญากับการจัดการความรู้ในการ
ชุมชนและสังคม 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An   R,U,Ap,An R,U,Ap,An 
R,U,Ap, 
An,E,C 

 

2533404 
การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยความ
ร่วมมือของชุมชน 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An   R,U,Ap,An R,U,Ap,An 
R,U,Ap, 
An,E,C 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
2534301 ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่มชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) R,U,Ap, An R,U,Ap,An  R,U,Ap,An    

2533305 ประชาสังคมกับการพัฒนาเครือข่ายสังคม 3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An   R,U,Ap,An 
R,U,Ap,An, 
E,C 

 

ชั้นปีที่ 4 
ชั้นปีที่ 4/1 

2534903 สัมมนาในงานการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An  R,U,Ap,An R,U,Ap,An 
 R,U,Ap,An,

E,C 

2534401 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ชุมชน 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An     
  

2534403 
 

การจัดระบบดิจิทัลในงานพัฒนาชุมชน
และสังคม 

3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An  R,U,Ap,An 
R,U,Ap,An, 
E,C 

 

2534406 สหกรณ์และสถาบันการเงินชุมชน 3 (2-2-5) R,U,Ap,An R,U,Ap,An  R,U,Ap,An  
R,U,Ap,An, 
E,C 

 

2534801 
การเตรียมฝึกประสบการณ์พัฒนาชุมชน
และสังคม หรือ 

1 (90) R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An  
R,U,Ap,An 
,E,C 

R,U,Ap,An,
E,C 

2534802 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา 1 (90) R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An,E 
R,U,Ap,An,
E,C 
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ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
ชั้นปีที่ 4/2 

2534803 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน
และสังคม หรือ 

6 (540) R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An 
R,U,Ap,An, 
E,C 

R,U,Ap,An,
E,C 

2534804 สหกิจศึกษา 6 (540)  R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An R,U,Ap,An 
R,U,Ap,An, 
E,C 

R,U,Ap,An,
E,C 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง () 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

1511101 ปรัชญาเบื้องต้น                        

2531102 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                       

2531104 จิตวิทยาสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2531201 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2531206 สวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์                       

2532101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2532201 จริยธรรมส าหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2532203 ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทศึกษา                       

2532301     
การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนา
โครงการ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2532304 กฎหมายเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2532307 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

                      

2532901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                       

2533202 การบริหารงานพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2533302 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนและสังคม 

                  

 
 

 
 

 
 

 
 

2533401 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

                      

2534903 สัมมนาในงานการพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2531202 ครอบครัวและชุมชนไทย                       

2531203 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2531204 
ความรู้ทางการปกครองส าหรับนักพัฒนา
ชุมชนและสังคม    

                      

2531205 สังคมวิทยาชนบทและเมือง                        

2531301 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากรเกษตร                       

2532102 ประชากรกับการพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2532202 ประวัติศาสตร์สังคมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2532204 ปัญหาทางสังคม                       

2532302 หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผนสิ่งแวดล้อม                       

2532303 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์                       

2532305 สังคมสงเคราะห์ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน                       

2532306 
ความมั่นคงทางอาหารกับการเปลี่ยนแปลง
ทางชุมชนและสังคม 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2532308 
การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ชุมชนและสังคม                             

                      

2532903 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ                                                    

2532401 ภูมิสังคมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2533203 ศาสนากับการพัฒนาชุมชนและสังคม                       

2533204 ปรัชญาการพัฒนาชุมชนและสังคม                                    

2533303 
การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนาชุมชน
และสังคม 

                      

2533304 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ชุมชน 

                      

2533305 ประชาสังคมกับการพัฒนาเครือข่ายทางสังคม                       

2533306 การพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนและสังคม                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2533402 
ภูมิปัญญากับการจัดการความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมชุมชน 

                      

2533403 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในชุมชนและ
สังคม 

                      

2533404 
การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยความ
ร่วมมือชุมชน 

                      

2533405 
กระบวนการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนและสังคม                             

                      

2533406 สื่อสารสนเทศประยุกต์ในงานการพัฒนา                       

2533410     
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

                      

2533902 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2534201 ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน                       

2534301 ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่มชุมชนและสังคม                       

2534302 การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์                       

2534401 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ชุมชนและสังคม 

                      

2534402 สิทธิมนุษยชนเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์                       

2534403 
การจัดระบบดิจิทัลในงานพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

                      

2534405 การจัดการวิถีชีวิตชุมชนและสังคมเพ่ือการท่องเที่ยว                       

2534406 สหกรณ์และสถาบันการเงินชุมชน                       

2534801 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนและ
สังคม                           
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

2534802 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา                       

2534803 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพพัฒนาชุมชนและสังคม                                                   

2534804 สหกิจศึกษา                       

ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  ) 
หมายเหตุ  

1. ผู้สอนรายวิชาใด ๆ จ าเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน าไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4  และ มคอ.4 หมวด 3 
2. ผู้สอนรายวิชาใด ๆ จ าเป็นต้องรายงานผลการเรียนรู้ (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน าไปเขียนใน มคอ.5 หมวด 2 ข้อ 3   
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การ

เรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 1 - มี ค วามรู้  ความจ าและ  เข้ า ใจ      
ในด้านการพัฒนาชุมชน และสังคม  
มีทักษะการเรียนรู้เบื้องต้น การปรับ
ใช้การท างานด้านพัฒนาชุมชนและ
สังคม 
 - มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติตนได้ตาม
จรรยาบรรณ 
 - มีความรู้และความเข้าใจ หลัก
พ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนา
ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม  ใน ด้ า น ก า ร
พัฒนาการเรียนรู้ตามสถานการณ์ 
ภายใต้ศตวรรษท่ี 21 

- ผู้เรียนระบุปัญหาที่ต้องเรียนรู้ ผู้เรียนจะความรู้และ
ความจ าที่ ผ่านมาเคยมีประสบการณ์และสามารถ
ถ่ายทอดสิ่ งบันทึกไว้ออกมาได้  ข้อเท็จจริง วิธีการ
ด าเนินการและความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อ อันที่ เป็น
ข้อสรุป  โดยให้ผู้ เรียนใช้ปัญหาเป็นหลัก (Pro Base 
Learning) 
- สนับสนุนให้นักศึกษามีความตระหนักในการด าเนินตน 
คุณค่าจิตสาธารณะเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ทางกายวาจาและทางจิตใจ 
 

ชั้นปีที่ 2 -มีความรู้และความสามารถ  ความ
เข้าใจ รวบรวมข้อมูล ทักษะในการ
สื่อสาร การประยุกต์ใช้ ข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 
 

- ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบและเห็นถึงทักษะในการ
สื่อสารการแปลความหมายความหมาย การให้ตัวอย่าง
จ าแนก 
- การสอนที่ให้ผู้เรียนค้นคว้า ทดลอง ระดมสมองศึกษา
ในความรู้การใช้ข้อมูลทางสถิติ  การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
และกระบวนการคิดที่หลากหลาย 

ชั้นปีที่ 3 - มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ รวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ความสามารถในการท าวิจัยและ  
วิชาการ  
 

- การจัดการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีโป
รแกมพ้ืนฐาน ได้พัฒนาความสามารถในการคิดพิจารณา 
ตัดสินเรื่องราว ปัญหา ข้อสงสัยจ าแนกความแตกต่าง 
อย่างรอบคอบและเหตุผล จัดระบบความรู้ ให้ค าแนะน า
การท ากิจกรรมของผู้ เรียน ผู้ เรียนต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
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ชั้นปีที่ 

  ความคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

 
หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 4 - - มีความสามารถด้านการประเมิน
จัดเป็นความรู้และการสร้างสิ่งใหม่
จ าก ก าร เรี ย น รู้ ส ร้ า งส ร ร ค์ ง าน 
แผนงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ
ความ ส าม ารถ แก้ ไขปั ญ ห าก าร
ปฏิบัติการตามท างานพัฒนาชุมชน
และสังคม  

- เน้นการประเมิน เกี่ยวกับการตรวจสอบและวิพากษ์
ต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สติปัญญาในการสร้างสิ่งใหม่ 
สร้างองค์ความรู้ ใหม่ของตนเองโดยมีการเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว การ
ปฏิบัติงานกับองค์กร หน่วยงานและด้านการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
2. การประเมินผลนักศึกษา 
 หลักสูตรมีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาและด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์             
ซึ่งผู้ประเมินภายนอกสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 

1) หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ          
ให้เป็นไปตามแผนการสอน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของคณะ ก าหนดขั้นตอนและ
วิธีการทวนสอบ ระยะเวลาการด าเนินการทวนสอบ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติกรณีการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์มีความผิดปกติและด าเนินการรายงานผลการทวนสอบ 

2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา            
ความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนและท าการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหลักสูตรร่วมด้วย 

3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน        
อุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวน
สอบ ระยะเวลาการด าเนินการทวนสอบแนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติและ
การรายงานผลการทวนสอบ 

3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
3.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25    

ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นการทวนสอบในระดับหลักสูตร 
          3.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1)  สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2)  ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้           

ของนักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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3)  มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงานและ/หรือ
ปัญหาพิเศษท่ีผู้เรียนได้รับมอบหมาย 

3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านความรู้

ได้รับตรงกับงานที่ท า ทักษะความสามารถที่เรียนน าไปใช้ได้กับงานที่ท าความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม    
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้   

ความพร้อมและคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
5) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่ เรียน 

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช) 
1) มีความประพฤติดี 
2) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
4) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล 
5) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
6) ได้คะแนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
7) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นนักศึกษาภาค

นอกเวลาปกติ  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    1.1 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์          
ในคณะ 
    1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูกับอาจารย์ใหม่  ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

 1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ      
การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ให้อาจารย์ใหม่เข้าสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั้นเรียนในรายวิชาของหลักสูตร 
2.1.2 ให้อาจารย์พี่เลี้ยงให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล    

อาจารย์ใหม่ 
2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
    2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้เขียนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งที่ เป็น
บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน ต ารา งานวิจัย เป็นต้น 

2.2.2 ส่งเสริมให้ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าองค์ความรู้ในหลักสูตรเพื่อการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน     
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา       

แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงาน            
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา         
พ.ศ. 2558 ดังนี้  

1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการ 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งท าหน้าที่ในการบริหาร และ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผนการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินผล
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ฯ และข้อก าหนดของหลักสูตรและอยู่ประจ าหลักสูตรนี้เพี ยงหลักสูตรเดียว
ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา  

1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตร 
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
2. บัณฑิต     
     2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2564) ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมผล
การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ         
ทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง    
ของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป้นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความส าคัญกับนักศึกษา โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาเบื้องต้นตามข้อตกลงของที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และมีการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ และสติปัญญา 
ความมุ่งมั่นในการศึกษาการวางแผนกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา โดยการทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้าน 

1)  พัฒนาชุมชนและสังคม 
2)  ภาวะความเป็นผู้น า 
3)  ภาษาอังกฤษ  
ส าหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตรฯ จะจัดอบรมให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น  

ต่อการน าไปใช้ในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ คุณลักษณะพิเศษ  

1) เป็นนักพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาสังคม เป็นผู้น าทางสังคมด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการให้บริการวิชาแก่ชุมชนและท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมของ
รายวิชา หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่
ของชุมชนและท้องถิ่นและการได้รับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2) เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา       
น าความรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชาทั้ง
หลักสูตร 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1) ด้านการใช้ชีวิต มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกัน

ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษา ตารางวัน เวลาในการให้ค าปรึกษาและมีการก ากับดูแลให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2) ด้านวิชาการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องก าหนดช่องทางและช่วงเวลาของการให้
ค าปรึกษาในรายวิชานั้น ๆ อย่างชัดเจนโดยให้ปรากฏใน มคอ.3 หรือ มคอ.5 
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4. อาจารย ์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2564) มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เหมาะสมและโปร่งใสตามระเบียบและหลักเกณฑ์    
ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยอาจารย์ต้อง         
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีการจัดปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่โดยรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ 
ภาพรวมของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะชั้นปีแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและมอบหมายรายวิชาให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

4.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) บริหารอาจารย์โดยการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ค าแนะน าชี้ในการ
ปฏิบัติงาน การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง      
การมอบหมายงานในหลักสูตรแต่ละด้านให้อาจารย์ทุกคนรับผิดชอบ เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดง
ศักยภาพ การช่วยเหลือในการท างานร่วมกัน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  
2564) ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในทางวิชาการและวิชาชีพ ด้วยการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนา
ตนเองทั้งในรูปแบบการอบรม ประชุมวิชาการหรือสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่ตนเองสนใจหรือมีความ
เชื่อมโยงกับศาสตร์ในสาขาวิชา  

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
4.3.1 อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษา 
4.3.2 กรณีวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในแหล่งฝึกร่วมประเมิน

ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา 
4.3.3 อาจารย์ผู้สอนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

          4.3.4 ประธานหลักสูตรเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรวบรวมและจัดท า
ร่างการปรับปรุงหลักสูตรและร่วมประชาพิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
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4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
     4.4.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

         4.4.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร        
และต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน 
         4.4.3 ประธานสาขาวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรง
ความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

     4.4.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา 
     4.4.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) ด าเนินการดังนี้  
5.1 มีการออกแบบหลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง  ๆ ให้มีเนื้อหา           

ที่ทันสมัยบนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเนื้อหาและ
จุดประสงค์ที่สนองกับบริบทที่จะน าหลักสูตรไปใช้ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

           5.2 มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งาน เพ่ือแสดง
ความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย           
เมื่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี 

           5.3 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา       
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับ
นักศึกษา 

     5.4 ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ได้แก่ การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือแสวงหา
แนวทางพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาและการประเมิน  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
นอกจากนั้นมีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

5.5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีที่หลากหลาย             
ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร 

5.6 มีผลการด าเนินงานเป็นไปของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    6.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) มีการบริหารงบประมาณเพ่ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

6.1.1 มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6.1.2 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความพร้อม   
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ได้แก่ การจัดห้องเรียนให้มีอุปกรณ์การสอนที่ครบถ้วนและใช้ได้
ตลอดเวลา ส่วนในห้องสมุดส าหรับนักศึกษาที่มีหนังสือและต าราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ       
ที่สามารถใช้อ้างอิงและสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยการจัดหาตามความต้องการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยมีเป้าหมาย การด าเนินการและเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

 

มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์  และวัสดุครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

มีโครงการการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ 
และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน   
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อม 
ให้ เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 

 

 
6.1.3 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

ต่อสิ่งการเรียนรู้ 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม มีทรัพยากรที่สนับสนุน

การเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม ดังนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1 ห้องพักอาจารย์ อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 ห้อง 
2 ห้องเรียนส่วนกลางที่จัดให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 10 ห้อง 
3 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ห้อง 
4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 แห่ง 
5 หนังสือ วารสาร เอกสาร ต ารา งานวิจัย ประมาณ 1,000 เล่ม 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง 
7 เครื่องพิมพ์เอกสาร 3 เครื่อง 
8 เครื่องตัดกระดาษ 1 เครื่อง 

 

      
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
           การพัฒนาชุมชนและสังคม ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการ
เรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน  
ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  สาขาวิชาได้ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็น
ประจ าทุกปี การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชาและสรุปแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนการสอนในสาขาวิชาคณะและมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
   ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม  

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนิน 
งานหลักสูตร 

  
 
 
 

  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานนคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มี ร าย ล ะ เอี ย ด ข อ งร าย วิ ช าแ ล ะร าย ล ะ เอี ย ด ข อ ง          
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4     
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนิ น  การของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี )         
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ ให ม่  (ถ้ ามี ) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่   
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

หมายเหตุ  สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถาบันฯ หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง    
โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผล
การด าเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
* สกอ. แจ้งข้อมูลปีที่ด าเนินงานตามกรอบฯ (เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2554) ดังนี้ 
 - กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ระบุ 3 ช่อง คือ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
 - กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ให้ระบุ 5 ช่อง คือ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
 - กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ปี) ให้ระบุ 6 ช่อง คือ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ปีที่ 6 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้น 
ก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรีย น            
จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอน ส่วนช่วงหลังการสอนหากพบว่า         
มีปัญหามีข้อเสนอแนะจากผู้เรียนก็จะต้องมีการด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียน        
การสอน เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนและพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา      
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้น จะกระท าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรติดตามประเมิน
ความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบและขาดคุณสมบัติในด้านใด 
ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา  โดยส ารวจจากนักศึกษาปีสุดท้าย         
บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย    
1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 การปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิชา ท าได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถามและการ

ประชุม ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาจะท าให้ทราบปัญหา     
ในการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถ     
ที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อยในการปรับปรุงย่อยนั้นควร
ท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหาพร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา   ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   Non-Credit  
 Basic English 

การใช้ค า ประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้  
ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและ
ผู้อ่ืนการตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

The use of words, sentences, and English grammar 
basics required in daily life particularly in the factual section, 
introducing oneself and others, The answer questions about 
personal information, as well as the use of English for 
communication in a familiar situation, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 
English in Daily Life  

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนโดยอาศัยความรู้
เบื้องต้นทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า 
รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Development of listening, speaking, reading, and writing skills 
by using basic knowledge of english grammar, funcation of words, 
word order, and sentence patterns in basic tense for communication 
in daily life, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                                    3 (1-2-6) 
English in General Situations 

การพัฒ นาทั กษะการฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยและไม่
คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ ส านวนและโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

Improvement of listening, speaking, reading, and writing 
skills for communication in English. Using appropriate 
vocabularies, idioms, and grammer in both familiar and 
unfamiliar situations focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                                  3 (1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอั งกฤษ ในสถานการณ์ ที่ ไม่ คุ้ น เคยการใช้ ป ระโยค               
ที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

English in unfamiliar situations. The use of sentences 
with complex structures and forms of formal language use, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                            3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  

ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวก  
ในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออก
เสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงาน
ประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่านและเขียนเน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Use Thai language to communication propertyaccording 
to the situation. Analye and summarize the main points of the 
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story that being heard. Use critical thinking in things that being 
seen, speaking with positive communication on various occasions, 
and in various language levels. Using tones of voice to 
communicate. Read aloud according to orthography. Read for 
comprenension from various types of writing, writing various types 
of works according to the principles of writing, having menners for 
listeing, speaking, reading and writing,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

         2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ      3 (1-2-6) 
      Thai for Specific Purposes 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ
ต่าง ๆ โดยเน้นการพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น 
การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทาง
ธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคม
ออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The development of language skills to effectively with 
occupationfocusing on speaking, writing on various 
occasions,commenting, business negotiations, business letter 
writing, business communication through writing,  writing of the 
press releases on business, business communications and 
business negotiation in real situations through social media,  
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์     3 (1-2-6) 
      Thai for Critical thinking  

หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการ
สังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสารจากการฟังและการอ่านสามารถน าสาร    
ที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และน าเสนอได้ การฟังเพ่ือจับใจความ
การฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่าน เพ่ือการ
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ตีความและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และ
สถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่าง
หลากหลาย 

The concept of thinking, a type of thinking, 
analyticalthinking and synthesis focusing on data receiving by 
listening and reading, able to apply the obtained data toword 
the processes of analytical thinking and presentation, listening 
for comprehension, listening for data analysis, listening for 
interpretation, the use of judgment for listening including 
comprehensive reading, reading for analysis, reading for 
interpretation and critical reading,social communication and 
real situations, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา           ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                                       3 (1-2-6) 
  Recreation In Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญ
ของนันทนาการกับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการ         
ในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จัก          
รักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

The meaning  characteristics and scope of recreation. 
The importance of recreation and quality of life, Principles of 
selection of recreational activities in daily life Practice recreation 
activities suitable for body development Mind, emotion, society 
To create self-worth Know yourself And live happily in society. 
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2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม       3 (1-2-6) 
    Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผล
จริยธรรมชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริย
ศาสตร์ คุณค่าและการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต 
การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจาและใจ ตามหลักศาสนา       
หลักไตรสิกขาและหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The meaning and the importance of ethics and 
corporate social responsibility, humans and the use of reason 
and ethics, understanding and life in accordance with the 
principle of science, philosophy, and religion, ethics concepts, 
the values and lifestyles consistent with the truth of the world 
and life, the development of their physical, verbal, and ethics, 
as a religious principles and ethical morality for good life, the 
development of intellectual and creative problem solving, the 
development of life skills in various fields forpeaceful living 
together with other people and society, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

        2310010       ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต        3 (1-2-6) 
      Life skills and personal development in a dynamic world 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ต่อการ
ด ารงชีวิตปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคม
วิทยาและจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ 
มนุษยสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง       
การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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Basic knowledge about human behavior,learning 
skillsfor life, Fundamentals of human behavior in biology, 
psychology, sociology and ethics, the philosophyfor oneself 
learning, personal and personality development, human 
relations and teamwork, management of conflicts and the 
health promotion, and problem solving skills in the society of 
change,focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

       3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร        3 (1-2-6) 
      Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่ อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสาร           
ในองค์การ การสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสาร
และผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การ        
ที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผล
การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ 
รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสารที่ เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่  การประชาสัมพันธ์ด้วยหลัก
จิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพ่ือการชักชวน 
และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนเน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The concepts and process of communication, how to 
study communications in the organization, communication 
between group and organization, a good messenger and 
reciever, reflections of the communication, the organization 
structure related to the efficiency of communication, the 
impact of communications on job performance, the job 
satisfaction and organizational commitment including the 
application of psychological knowledge to enhance efficiency 
in communication that occur in the organization such as public 
relations with the psychological, management of rumors, the 
motivation to persuade and an analysis of personal body 
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language, volunteer for community development,focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา       ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     3 (1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
วิ เคราะห์ความเชื่อมโยงองค์ความรู้ ไปใช้แก้ ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจริง            
ในชีวิตประจ าวันชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบายเน้นฝึกปฏิบัติ   
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกีย่วข้องอย่างหลากหลาย 

Royal working guideline, self-sufficient concept, and 
sustainable development ,principles of the royal projects, as 
well as analyze the intelligent learning approach for pilot 
community development based on the King wisdom and 
including the application of the obtained knowledge from the 
sufficiency economy to solve actual problems in their own 
daily lives and communities focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies. 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                            3 (1-2-6) 
  Phetchaburi Study for Entrepreneur 

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและ
ชาติพันธุ์ อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  
สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหารและแหล่ง
ท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเพชรบุรี  ปัญหา
และการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการแก้ปัญหาทางสังคม  
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และ
กระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
และเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่าง
เมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง
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ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี  เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Geography, history of Petchaburiprovince and local 
nearby, tribes and ethnicities,the influence of geography and 
history affecting  on cultural, society, art and culture, lifestyle, 
local wisdom, foods, local attractions, study of the project 
under the Royal Initiative of His Majesty the Kingin Phetchaburi 
province,ploblem and the use of the approach of the Royal 
Initiative of His Majesty the King in solving social problems, 
approach for local development, Petchaburi craftsmanship, 
content, inspiration, and the process of creating a Petchaburi’s 
skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  beliefs, 
wisdom and unique in condtruction of Petchaburicrafsmanship, 
the theory and the integrated practice from a variety of the 
relevant case studies such as the appreciation of the craft 
andpractice to create the craft as well as cultural and tradition 
succession of Phetchaburi province, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน      3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 

สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิง
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่า
ความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง 
และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและ
กฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้า
เสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจ
อาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน 
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อมและ
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้ านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล           
การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยม       
ที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย - แปซิฟิก เน้นการ
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The Thai social in the past to the present, the governor 
of Thailand's historical past, values oriented public interests, 
the values of the citizenship, way of democratic citizenship, 
current Thai public administration system, ASEAN community, 
intercultural communication,the mobility of labor, technology 
and innovation, stability, human trafficking problems, drugs, 
environmental and international relations, learn about the 
practice in data searching,  concepts presentation, knowledge 
development, ideas, attitudes, and appropriated values, 
culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies  

 2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง                                                    3 (1-2-6) 
  Potency Citizen 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตน      
ที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง    
ของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม 
การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้น          
ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมือง
ไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิ
ผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสา
และจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา           
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Analyze, design practice, create projects, and behave 
that express for human dignity, accept individual differences in 
equality, respecting for freedom and peaceful in Thai society 
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and international community in accordance with the principles 
of tolerance, create and comply with social rules and basic 
laws related to democratic way of life with the King as Head of 
State, have strong citizenship and respect other people’s right, 
have a volunteer spirit and public mind, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย              3 (1-2-6) 
      Basic Knowledge of Laws  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้องใช้
ในชีวิตประจ าวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและ
กฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       
การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวัน
แนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการ
ทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ จากกรณีศึกษา    
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

General knowledge of law with relationship and need 
to be used in daily life according to the change of social 
phenomena in present situation, study of the principle of law 
and jurisprudence of the public law and private law, principle 
of basic rights and freedomsbased on the Constitution law, 
study the basic knowledge about civil and commercial law, 
criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, 
the application and implementation of the law to be 
effectively in daily lives, concepts, theory and good 
governance, the performance of the organization based on 
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good governance, fraud and corruption, system and 
mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies 
and measures to prevent and resolve the problem of 
corruption and misconduct including transparency and build 
faith in performance, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

3211110    การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล                                   3 (1-2-6) 
 Digital Media Production and Media Literacy 

ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล       
ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์  การเผยแพร่สื่ อผ่านทางออนไลน์          
การออกแบบความส าคัญของการรู้ เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล  
ผลกระทบจากสื่อทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อ เพ่ือการรู้เท่าทัน  
หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์
สูงสุด หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่ าง
หลากหลาย 

Meaning of media, type of media, principles of digital 
media production, practice creating creative digital media, 
publishing media online.  The significance of media literacy in 
the context of information society, impact of the media, skills 
and elements analysis of media for literacy, the principle and 
access information from mass media to achieve maximum 
benefit, the principle of avoiding media cause harmful to 
themselves and the society in various forms, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

3330010      เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                     3 (1-2-6) 
   Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้า        
ที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  หลักการค านวณรายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้าและ
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การเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน  การประยุกต์ ใช้หลั ก
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผน
การเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงิน
รายได้ การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการ
ประกันความมั่ นคงของบุ คคลการออมและการลงทุ นของบุ คคล            
การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Basic principles of economics, determinants of supply 
and demand of the product, consumer behavior, an important 
characteristic of goods market having perfect competitive and 
imperfect competitive, calculation method of national income, 
finance and banking, monetary and fiscal policy, international 
trade and finance in the balance of payments, the application 
of principles of economics in daily life, personal financial 
managemen, personal financial planning, personal financial 
statements, individual income, income management, housing 
finance,financial terms of the vehicles and equipment needed 
to manage personal debt, risk management and insurance of 
persons, savings and investment of individuals, financial 
planning in each age,  focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 3330020       ผู้ประกอบการรุ่นใหม่        3 (1-2-6) 
  Modern Entrepreneur 

บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กร
ธุรกิจ หน้าที่ต่าง ๆ ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและ
ธุรกิจ การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่าง ๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุค
ดิจิทัลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร
ธุรกิจ  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท า
แผนธุรกิจและการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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The role of small business in the economy,method of 
establishment of a businessorganization, responsibility in the 
field of business administration, financial control and business, 
the implementation of various small businesses,starting 
business in the digital era, problem solving and decision 
making, the vision in the development of the business 
enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, 
business plan preparation and experimental practice as a new 
entrepreneur, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม       3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 

 ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า 
รูปแบบของผู้น า บทบาทของผู้น าและผู้ตามท่ีดี จิตวิทยาและทักษะการเป็น
ผู้น า การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้น า ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษย
สัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณ เพ่ืองานอาชีพเน้นการฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Meaning, the importance of leaders and leadership, 
leadership styles, the role of a good leader and follower, the 
psychology and leadership skills, personality development for 
leaders, teamwork, interpersonal relationship in the teamwork, 
group process and solving problems together, the 
development of the personality, and the public speaking 
training for careers, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น     3 (1-2-6)  
   Basic E-Commerce 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระ
เงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี ศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่ าง
หลากหลาย 

Introduction to electronic commerce,technology 
infrastructure and tools on the Web for e-commerce, the 
business model of electronic commerce, electronic payment 
systems, legal and ethical issues related to electronic 
commerce, Business trial using electronic commerce, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 3003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ     3 (1-2-6) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณา
การการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs 
skill by integrating application for important skills development 
for life and careers in 21st century effectively, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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        4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ       3 (1–2–6) 

      Sports for Health Development 
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ 

วิธีการออกก าลังกาย การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้าง
สมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก 
นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่น
และผู้ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภท
เดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The purpose and benefits of sport for health, model 
and methods for exercise,swimming and aerobics for health, 
promotion of physical fitness for ages, precautions and 
prevention of injuries from sports, sports health and go on 
diet,recreation, tactics, rules of compettion and courtesy of a 
player and a good sport spectators, the sports for recreation 
including single and team sportthat student can choose what 
interests, sports for development of the holistic health,focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

7003120 ทักษะการคิด         3 (1-2-6) 
Thinking Skills 

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล 
การให้ เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์  และรูปแบบในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 
การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทาง
ได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และ
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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Analysis, Design and Present how to problems solving, 
critical thinking, creativity, rational thinking, reasoning, giving 
conditions in term of language and symbolic, and pattern of 
explaining the phenomena that occur in everyday life. Analysis 
of problems solving, choosing appropriate approaches, analyze 
and explain information in today’s global and making decisions 
based on data, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 (1-2-6) 
      World Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมี
ในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์
และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ มีต่อมนุษย์  สภาพแวดล้อม สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา 
และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา       
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

The roles of science and technology in the 
development of community, the nation of energy, global 
warming, the natural resources and environment, agricultural 
and agricultural industry, critical thinking skills, able to 
understand in problem and use science and technology to 
solve the various fields of problem, development of science 
and technology, the use of chemicals in dialy life, the impact 
of chemicals on the environment, sun’s radiation and 
radioactive materials, home appliances and electrical 
equipment, the impact of scientific advances towards humans, 
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social, environment and culture, use scientific analysis to 
understand and solve the problems in their lives,focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว     3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและ
การป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

The importance of the environment, the utilization of 
natural resources, planning the use of resources, technology in 
preventing and solving environmental problems, skills to create 
innovative environment for sustainable development, natural 
disasters, the classification of natural disasters, causes and the 
risky areas to natural disasters, effects and protection from 
natural disasters, green technology and environmental 
development for sustainable,focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน 
สารท าความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม 
เครื่องส าอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการ
แก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทาง
เคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทย
เพ่ือการเกษตร การแพทย์ ความงามและการด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้
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สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Knowledge of various chemical products in daily life, 
soap, toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and 
milk’s poducts, cosmatics, papers, the glue, resins, cement, 
drugs including the agricultural products, chemistry and Thai 
wisdom, drinking, eating or health care, the relationship of Thai 
wisdom and the use of chemistry knowledge, chemical 
reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of 
medicinal plants for agriculture, medicine, the beauty and life 
including thethe use of chemicals in the right way,  and 
detoxcification of hazard chemicals,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ     3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 

คณิตศาสตร์ พ้ืนฐานที่ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ        
การค านวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิด
ดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระและคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
และปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 

Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, 
calculation of progressive tax rate used for payment of the 
electricity and water supply, the interest charged, installment 
system, actuarial science, critical thinking skills in mathematics, 
preliminary statistics analysis to solve problems in daily life and 
business problems, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
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4430120  การคิดและการตัดสินใจ            3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์การคิด
เชิงระบบการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนด 
การเชิงเส้น และการน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน    
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The principle and process of human thinking, creativity, 
systematic thinking, information analysis, logic and reasoning, 
decision processes, The process of scientific knowledge 
acquisition,linear programming and its application in solving 
problems in their daily life, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ        3 (1-2-6) 
    Thai cooking and Internation cooking 

อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหาร
ที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอม
อาหาร ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการ         
ของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือการ
ประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา           
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

The 5 Food Groups, Thai and international cuisine 
foods that promote good health, Food to prevent disease and 
cause diseases, food preservation, food safety, Nutritional value 
of food, Healthy food, Popular cooking for career or extra 
income, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ         3 (1-2-6) 
      Dessert and Beverage for Business 

ความรู้ เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่ง  ตวง วัด
การบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทยและ      
เบเกอรี่ หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้
ทักษะทางการท าเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม       
เพ่ือสามารถน าไปประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ เน้นฝึกปฏิบัติ         
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw 
materials and equipment used in making Thai desserts and 
bakery, weighing principles, packing measures, marketing 
principles and business management, Practice in making Thai 
desserts and bakery, principles and technology of beverage 
production, Healthy drinks,learning to drink, marketing and 
beverage business management, be able to work and be self-
reliant, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ        3 (1-2-6) 
      Conservation Biology and Plants 

หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร และ
การแพทย์ในชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้าง
ชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการ
พ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐ 
ศาสตร์  การอนุ รักษ์ความส าคัญและคุณค่ าของพืชพรรณ ต่อชีวิต         
ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์      
จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และ
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พัฒนาพืชพรรณ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 

Principles and biological theories related to 
conservation, critical thinking skills and problem solving skills in 
the conservation of biodiversity, changes in biodiversity, the 
application of biotechnology in various areas including 
agricultural, food and medical in dialy life, the ethics of 
conservation, the interference and community structures of 
organism, the relevance of human, the design and 
management of conservation areas, the political  economy of 
conservation, the importance and value of the florae to life, 
diversity of the florae, the local wisdom in the application of 
the florae, critical thinking and problem solving skills in 
conservation and development of the florae, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3 (1-2-6) 
      Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
การจัดการแหล่งเพาะปลูก การจัดการทรัพยากรน้ า การจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือนันทนาการและ
ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้
ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Self-reliance agriculture under the philosophy of 
sufficiency economy, cultivation management, water resources 
management, the management of coastal and marine 
resources, planting and animal husbandry for recreation and 
usefulness in dialy life, learning agricultural skills to 
survive,organic farming to safety, agriproduct processing with 
ability to apply as professional career for sustainable self-
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reliance, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน        3 (1-2-6) 
      Renewable Energy and EnergySaving 

พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและ
พลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศ
ไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่ งยืน ในโครงการ
พระราชด าริ การประหยัดพลังงานส าหรับบ้านพักอาศัยและอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และ
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
กับความต้องการพลังงานของชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความม่ันคง
ด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา        
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

The basic knowledge and energy technology, energy 
and electrical energy, introduction to electrical charges, 
Thailand and world energy situation, study on technology of 
sustainable energy in the Royal initiative projects of His Majesty 
the King, energy saving for a house and industrial buildings, 
energy-saving devices, approach to energy saving and 
technology for energy saving, the integration of renewable 
energy technologies and energy needs of the community 
focusing on the foundation development of stability and 
sustainability of the energy, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for Local Development 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ 
การพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ 
ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน   
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สิน
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ทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์   
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Meaning, importance, composition, theory of creativity. 
The development of creative thinking towards innovation. 
Design concepts, thinking process and writing an operation 
plan. Apply appropriate application of technology. Adding 
value and developing products creatively. Learning principles 
of creative management, intellectual property, and 
commercialization as well as developing creative thinking to 
solve problems that occur within the local community, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร            3 (1-2-6) 
      Conscious mind and Traffic Discipline 

ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์
เบื้องต้น ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่  เพ่ือประหยัด
พลังงานการปฏิบัติการ ขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การ
สอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่  จิตส านึ กในความปลอดภั ย             
ในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

Study traffic regulations and discipline, Basic motor 
vehicle inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to 
save energy, safe driving practice, analyze driving behavior, 
examination and evaluation of driving behavior,Consciousness 
in traffic safety, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
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  7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัตร            3 (1-2-6) 
      Computer Skills in Dynamic World 

องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตาราง
ค านวณ การน าเสนอผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ        
การก าหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   
ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่า        
ของสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยี
อย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์พร้อม
ทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า ตารางการ
ค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง       
ในโลกพลวัตเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

Essential elements of information and communicationtechnology, 
the use of information and communication technologies, reporting, 
creating spreadsheets, presentations, network communication 
and the effectivelyuses of information technology and modern 
communication as well as investigation of the law relating to 
the use of the computer and information technology,  ethics 
and the health of computer users,critical thinking skills to use 
technology and the creatively use of information technology 
including the practice in operating system program, data 
searching, word processor program,spreadsheet and the 
presenatations. Practicing the operating system program data 
query, word processing, sperdsheet and presentation,  
computer application to relate with the changes in dynamic 
world, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
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 8710010 ชีวิตและสุขภาพ         3 (1-2-6) 
   Life and Health 

ก าเนิ ดและพัฒนาการของชีวิต  การคุมก าเนิ ด  เพศศึกษา          
ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการ
กับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะ
โภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        
วิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟ้ืนคืนชีพ วิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The origin and evolution of life, contraception, sex 
education, drugs, herbs, food, nutrition, the relationship of food 
and nutrition to humans, food consumption in the balance, 
food sanitation, nutritional status, consumption behavior, 
environment and factors affecting health, care promotion and 
health risks, holistic health care with traditional medicine, 
national health security, methods for adult and gerontological 
nursing, resuscitation, appoarches of care for disaster victims, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                          ไม่น้อยกว่า    48    หน่วยกิต 
  รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 

1511101 ปรัชญาเบื้องต้น                       3 (1-2-6) 
   Introduction to Philosophy 

  ความหมาย ลักษณะ ขอบเขต และวิธีการทางปรัชญา  ปัญหา 
พ้ืนฐานทางปรัชญาที่ส าคัญในสาขา อภิปรัชญา ญานวิทยา จริยศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์ ตรรกวิทยา เครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้ทาง 
ปรัชญาอิทธิพลของปรัชญาที่มีต่อศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน 
 The meaning, characteristics, scope and methods of 
philosophy. Important fundamental philosophical problems in 
the fields of metaphysics, epistemology, ethics, aesthetics, 
logic. Important tools for seeking philosophical knowledge. 
The Influence of philosophy in community development. 

          2531102       หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                3 (1-2-6) 
         Principles of sociology and Anthropology 

ความหมายลักษณะขอบข่าย และความเป็นมาของสังคมวิทยา 
และมานุษยวิทยาและความเป็นมาของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
วิธีการศึกษาสังคมวิทยา ความส าคัญของสังคมวิทยาทฤษฎีหลักของสังคม 
วิทยา การจัดระเบียบทางสังคม  การจัดช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม 
สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม 
พฤติกรรมรวมหมู่พฤติกรรมเบี่ ยงเบน การเสียระเบียบท างสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มานุษยวิทยากายภาพ 
วิวัฒนาการทางด้านคุณภาพของมนุษย์การปรับตัวของมนุษย์กับ      
สิ่งแวดล้อม เชื้อชาติของมนุษย์ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม การจัดระเบียบ 
สังคมมนุษย์ ระบบความเชื่อ ศาสนาและพิธีกรรม การสมรส ครอบครัว 
ระบบเครือญาติการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน 

The meaning, characteristics, scope and history of 
sociology and anthropology. The methods of Sociology. The 
importance of sociology, the theory of sociology social 
organization, social stratification, social groups, social 
institutions, culture, socialization, social process, collective 
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behavior, deviant behavior, broken social order, social and 
cultural change, physical anthropology, human quality 
evolution, human adaptation to the environment, human race, 
anthropology, culture, organization of human society, belief 
systems, religion and ritual, marriage, family, kinship systems, 
changing culture in today's world. 

 2531104    จิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม              3 (2-2-5) 
            Social Psychology for Community and Social Development 

ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
ทางจิตวิทยาสังคมที่น าไปประยุกต์กับงานพัฒนาสังคมโดยเน้นเรื่อง 
พฤติกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ของกลุ่ม เช่น  การแสวงหาทางการ
พัฒนาบุคคลและกลุ่ม เพ่ือประสิทธิผลในการท างานและคุณภาพชีวิต 

Study the meaning, concepts, theories and research 
 related to social psychology that is applied to social 

development by focusing on the behavior and various 
processes of the group such as the pursuit of personal and 
group development for work effectiveness and quality of life. 

2531201   ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชนและสังคม              3 (1-2-6) 
Concepts, Theories and Principles of Community and 
Social Development 

ความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน 
กระบวนการและเป้าหมายของการพัฒนาการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม      
การน าทฤษฎีทางสังคมศาสตร์มาปรับใช้การพัฒนา การพัฒนาชุมชนและ
สั งค ม แ ล ะท า ก า รวิ จั ย ก า ร พั ฒ น าร่ ว ม กั บ ป ระช าช น ใน ชุ ม ช น 
เพ่ือพัฒนาทั้งตัวชาวบ้าน ครอบครัวและชุมชนที่เขาอยู่การด าเนินการ 
พัฒนาโดยให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมจะท าให้ชาวบ้านได้รู้และเข้าใจการ    
ท างานและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของผลการพัฒนา  

The meaning, characteristics, and scope of community 
development. Processes and goals of social change 
development. Applying social theories to development, 
community development, or society, and conducting research 
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and development together with people in the community to 
develop both the villagers, the family and the community in 
which they live. Development activities that encourage 
villagers to participate will enable villagers to know and 
understand the work, and have a sense of ownership of the 
development results. 

2531206        สวัสดิการและความม่ันคงของมนุษย์               3 (2-2-5) 
    Welfare and Human Security 

ความหมายแนวคิดความส าคัญและขอบเขตของกระบวนการ  
บริการทางสังคมเพ่ือสนองความต้องการของชุมชน ความมั่นคงของมนุษย์ 
รูปแบบสวัสดิการต่าง ๆ การวางแผน การพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนวิธีการจัดการสวัสดิการของชุมชนศึกษา กรณีตัวอย่าง 
เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการจัดสวัสดิการของชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 
และสามารถสร้างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

social service process to meet the needs of the 
community. Human security, various welfare forms, 
development planning by community, participation process, 
methods of community welfare management, case studies to 
compare the welfare process of successful communities, and 
the ability to create stability in the lives of humans 

  2532101  เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม                     3 (2-2-5) 
Economics for Community and Social Development 

แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจชุมชนกลไกและกระบวนการในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนและสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

Economics for community and social development, 
economics for development workers, economic concepts and 
theories related to community economic development. 
Mechanisms and processes for the development of 
community and social participation, community and society 
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development in accordance with the philosophy of the 
sufficiency economy which is in line. 

 2532201 จริยธรรมส าหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม      3 (2-2-5) 
     Ethics for Community and Social Development  

ความหมายของจริยธรรม กระบวนทัศน์ ปรัชญา แนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม คุณลักษณะของนักพัฒนาที่ดี เช่น คุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักพัฒนา ภาวะความเป็นผู้น า การพัฒนา ตนเองตาม 
แนวทางจริยธรรมและวิธีการประเมินคุณลักษณะของนักพัฒนา        
กรณีศึกษานักพัฒนาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

The meaning of ethics. Paradigms, philosophies, 
concepts, principles, and theories related to ethics. Good 
developer features, such as morality and ethics for developers. 
Leadership self-development according to ethical guidelines 
and how to assess the characteristics of the developer case 
study of a moral developer, ethics and governance. 

 2532203 ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทศึกษา      3 (2-2-5) 
     Urban and Rural Studies 

ความหมาย ความจ าเป็น ประเภท หลักการ และวิธีการศึกษา 
ชุมชน ในเรื่องโครงสร้างหรือองค์ประกอบของชุมชน ตลอดจนศักยภาพ 
ของชุมชนในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและ 
ความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก ฝึกปฏิบัติศึกษาชุมชนและวิเคราะห์ 
สภาพปัญหาชุมชน ปัจจัยที่ เป็นสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในชุมชน ตามเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น 

The meaning, necessity, types, principles and methods 
of community education. Regarding the structure or 
composition of the community as well as the potential of the 
community in terms of physical, economic, social, political, 
cultural and relations with the external community. Practice in 
Urban and rural community studies and analysis of community  
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problems. Factors that cause and solutions to problems in the 
community according to the above content with the 20 year 
national strategic plan 

2532301        การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนาโครงการ     3 (2-2-5) 
   Policy Analysis and Project Development Planning 

   วิธีการในการวิเคราะห์นโยบายทางสังคม  การวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน 
และประเมินที่ เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ได้จริง ในการน าไปสู่ 
ความส าเร็จ ในการพัฒนาชุมชนและสั งคม การเสริมสร้างเทคนิค 
การจัดการโครงการ และสนับสนุนให้บุคคล กลุ่ม องค์การ ชุมชน และ 
มวลชน มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดกาiและประเมินผลโครงการ          
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 The methods for analyzing social policy, and 
environmental analysis. The current situation to support the 
planning and evaluation decisions suitable and able to be 
used for real in leading to success in development.  
Community and society strengthening techniques, project 
management and encouraging individuals, groups, 
organizations, communities, and the masses to be involved in 
the management process.  And project evaluation both public 
and private. 

2532304 กฎหมายเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม      3 (2-2-5) 
     Law for Community and Social development 

หลักการ และแนวคิดของกฎหมายเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
ในทุ กช่ วงวัยของชี วิต  รวมทั้ งกลุ่ ม เปราะบางทางสั งคม  ชายขอบ 
ทางสังคมการรู้กฎหมายและช่องทางการใช้ประโยชน์จากกฎหมาย 
ในการรักษาสิทธิของตนเอง ชุมชน และสังคม 

Legal principles and concepts for human security at all 
ages in life, including socially vulnerable groups, social margins, 
legal awareness, and ways to utilize the law to protect the 
rights of oneself, communities and society. 
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   2532307 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                                                             3 (2-2-5) 

Development in Accordance with the Royal initiative and 
the Philosophy of Sufficiency Economy 

ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทฤษฎีใหม่  
ประเภทและลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือน า 
ความรู้ด้านวิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน 
อย่างยั่งยืน 

The background of the sufficiency economy and new 
theoretical principles, the type and characteristics of the 
project due to the royal initiative to apply knowledge in 
various methods applied in accordance with sustainable 
community development. 

2532901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์       3 (2-2-5) 
     Social Science Research Methodology 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  ได้แก่  การก าหนด 
หัวข้อปัญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
การออกแบบการวิจัย ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวม 
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงาน 
การวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัยและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่าง การวิจัย 

Studies social science research methods, including 
determining research topics, study of related documents and 
research, research design both qualitative and quantitative, 
data collection, data analysis, research presentation, research 
report, writing ethics of researchers, and practice in writing 
research. 
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2533202 การบริหารงานพัฒนาชุมชนและสังคม      3 (2-2-5) 
     Community and Social Development Administration  

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหาร การน าหลักการบริหาร 
มาปรับ ใช้ ใน กระบวนการพัฒ นาชุ มชน  โดย เน้ นการมี ส่ วน ร่ วม 
ในทุกขั้นตอนของการบริหารงาน ศึกษากระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน 
กระบวนการจัดท าโครงการ การน าโครงการไปปฏิบัติ และการติดตาม 
ประเมินผลโครงการ 

Concepts, theories and management principles, 
applying management principles to the community 
development process by focusing on participation in every 
step of administration, studying the community development 
planning process, project preparation. 

2533302     การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนและสังคม 
          3 (2-2-5) 

Community - Based Natural Resources and Environmental      
Management 

ความหมาย ประเภทและลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ตามแนวนโยบายแห่ งรัฐและการจัดก ารทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมของชุมชนแบบยั่งยืน 

The meaning, types and characteristics of natural 
resources and the environment. Management of natural 
resources and the environment in accordance with 
government policies, and natural resource and environmental 
management of communities sustainably. 

  2533401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักพัฒนาชุมชนและสังคม         3 (2-2-5) 
     English for Community and Social Development           

โครงสร้าง ค าศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษ  ที่ ใช้ ใน งาน 
พัฒนาชุมชน พร้อมทั้งฝึกหัดการใช้ศัพท์และส านวน ในการเสริมทักษะ 
การฟัง การพูดสนทนาแลกเปลี่ยนและการอ่าน เขียนเบื้องต้น 
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Structure of English vocabulary and expressions used in 
community development, as well as practice using vocabulary 
and expressions to enhance listening skills, exchange 
conversation and basic reading and writing. 

2534903 สัมมนาในงานการพัฒนาชุมชนและสังคม           3 (2-2-5) 
     Seminar in Community and Social Development 

สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี  หลักการและ 
การปฏิบัติงานพัฒนาในประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ชุมชน 
และสังคม ศึกษาหมู่บ้านตัวอย่างหรือชุมชนตัวอย่างเพ่ือการแสวงหา 
แนวทางในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

Seminar in theoretical problems, principles and practice 
of development in Thailand, analytical comparison of 
communities and society, study sample villages or sample 
communities for the pursuit of guidelines for community and 
social development. 

         2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                    ไม่น้อยกว่า    39    หน่วยกิต 
รหัสวิชา         ช่ือและค าอธิบายรายวิชา    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 2531202 ครอบครัวและชุมชนไทย        3 (1-2-6) 

     Thai Family and Community 
แนวคิด ความหมาย หลักการ ของครอบครัวและชุมชนไทย 

วิวัฒนาการของครอบครัวและชุมชนไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ครอบครัว 
อบอุ่นและชุมชนไทยเข้มแข็ง การพัฒนาชีวิต และคุณภาพของคนในชุมชน 
บทบาทของภูมิปัญญาไทยที่มีต่อการพัฒนาชุมชนและการพิทักษ์ ส่งเสริม 
และคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

Concepts, definitions, and principles of Thai family and 
community. The evolution of Thai families and communities. 
Factors that promote warm families and strong Thai 
communities. The development of life and the quality of 
people in the community. The role of Thai wisdom in 
community development. And the protection, promotion and 
protection of rights of individuals, families and communities. 
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2531203 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม       3 (1-2-6) 
     Social and Cultural Capital 

  ความหมายของทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมจ าแนก 
ประเภทและการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ 
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน การใช้ทรัพยากรชุมชน 
ศึกษา วิเคราะห์บริบทท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาศึกษาแนวคิดการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ปรัชญาและศาสนาธรรมของศาสนาเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรม 
ความคิด ความเชื่อ ประเพณีและค านิยมที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนา ศึกษาแนวทางและฝึกปฏิบัติการในการค้นหาและ 
พัฒนาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน  เพ่ือเป็นพลัง 
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 
 The definition of social capital and cultural capital, 
classification and changes in social and cultural capital. Social 
capital analysis and cultural capital of the community, the use 
of community resources to study and analyze the local 
context for development. Study the concepts of sustainable 
development, philosophy and religion, religion of religion for 
the development of culture, ideas, beliefs, traditions, and 
popular beliefs that promote or hinder development. Study 
guidelines and practice in research. 

  2531204 ความรู้ทางการปกครองส าหรับนักพัฒนาและสังคม          3 (1-2-6) 
   Administrative Knowledge for Developers 

ศึกษาถึงธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่าง 
รัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอ่ืน ๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุม       
ถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์และหลักการเกี่ยวกับอ านาจ การใช้อ านาจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล สถาบันการเมือง การปกครอง 
พลังทางการเมือง กระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติด้วย 

Study of the nature and methods of political science, 
and the relationship between political science and other social 
sciences. The scope of studies covers various theories, political 
science and principles about power, the use of power, 
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relations between the state and people, the Institute of 
Politics and Governance, Political Power, Urban Process and 
International Community. 

 2531205 สังคมวิทยาชนบทและเมือง       3 (1-2-6) 
     Rural and Urban Sociology 

 ความหมายของสั งคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมาย 
ของชุ มชนแบบชุมชนและเมื อ ง ลั กษณ ะสั งคมชนบทและเมื อง 
ด้านนิ เวศวิทยาประชากร การอาชีพและเศรษฐกิจ สถาบันสังคม 
กลุ่มและองค์การทางสังคม ลักษณะค่านิยมการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท 
เป็นสังคมเมืองปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง  
การวางผังเมือง  

The meanings of rural and urban sociology, the 
meaning of community and urban communities, characteristics 
of rural and urban societies in ecology, population, occupation 
and economy, social institutions, groups and social 
organizations, characteristics, values, change of rural society to 
urban society, problems and solutions of rural society and 
urban society, urban planning. 

  2531301 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร            3 (1-2-6) 
     Utilization of Technology for Agricultural ResourcePlanning 

ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของเทคโนโลยี เพ่ือการจัด 
การทรัพยากรเกษตร ข้อควรพิจารณาในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการจัด 
การทรัพยากรเกษตรเทคโนโลยีสารสนเทศและอ่ืน ๆ ในการวางแผน 
การจัดการทรัพยากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการทรัพยากร 
ในการผลิตพืชและสัตว์ในชุมชน เทคโนโลยีในการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ได้อย่างเหมาะสมตามภูมิสังคมนั้นให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ของการพัฒนาชุมชนละสังคม 

The meaning, importance, and types of technology for 
management, agricultural resources, considerations for using 
technology for agricultural resource management, information 
technology and others in resource management planning, 



 

130 
 

application of technology for resource management in crop 
production and animals in the community, technology for soil 
and water conservation properly according to the society for 
the effectiveness and efficiency of community development 
and society. 

2532102 ประชากรกับการพัฒนาชุมชนและสังคม               3 (2-2-5) 
     Population and Development 

ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับประชากรและสิ่ งแวดล้อม ปัญหา 
ประชากรการจัดการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นโยบายประชากร 
กฎหมายทีเกี่ยวข้อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การให้สวัสดิการแก่เด็ก 
และผู้ สู งอายุ  การเปลี่ ยนค่านิ ยม การพัฒนาตนเอง คุณลักษณ ะ 
ประชากรไทยที่พึงประสงค ์

Basic knowledge about population and environment, 
population problems, technology management and the 
environment, population policy, related laws, human resource 
development, welfare for children and the elderly, changing 
values, self development, desirable characteristics of the Thai 
population. 

2532202 ประวัติศาสตร์สังคมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม       3 (2-2-5)
    Social History and Development 

ความหมาย  ขอบเขต ความส าคัญ ของประวัติศาสตร์ การศึกษา 
และวิ เคราะห์หลักฐานทางประวัติ ศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ชุมชนท้องถิ่นกับโครงสร้างและพลวัต การเปลี่ยนแปลง ด้านการเมือง 
การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับการพัฒนาประเทศและโลกาภิวัต 
ในแนววิเคราะห์สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแบบพ่ึงตนเอง 

The definition, scope and importance of History, the 
study and analysis of historical evidence, relations between 
local communities with structure and dynamics, changes in 
politics, government, economy, society and culture from the 
past to the present. The relationship between history and 
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national development and globalization in social analysis, self-
reliant economic and social development. 

 2532204 ปัญหาสังคม         3 (2-2-5) 
   Social Problems 

 ความหมายและขอบเขตของปัญหาสังคมหลักการทฤษฎีและวิธี   
วิเคราะห์ปัญหาสังคมสาเหตุของปัญหาสังคมปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคม
ทั่วไปสังคมชนบทกับสังคมเมืองผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล  
กลุ่มคนและสังคมวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหาสังคม 

The meaning and scope of social problems, principles, 
theories and methods of analyzing social problems, causes of 
social problems, social problems occurring in general society, 
rural society and urban society, the impact of social problems 
on individuals, groups, and society. And solving social 
problems. 

2532302 หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผนสิ่งแวดล้อม              3 (2-2-5)  
Principle and Strategy for Environmental Planning   

 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายแผนงาน และโครงการด้าน 
สิ่ งแวดล้อม หลักการก าหนดน โยบายและการ วางแผนงานด้ าน 
สิ่งแวดล้อมความส าคัญของนโยบายและการวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม  
กับการพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดับนานาชาติ ระดับประเทศสู่การบูรณาการในงานพัฒนาชุมชน 
หลักการและวิธีการเขียนโครงการด้านสิ่ งแวดล้อม การประยุกต์ 
โครงการด้ านสิ่ งแ วดล้ อม ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ  โดย เน้ นการมี ส่ วน ร่ วม 
ของประชาชนและชุมชน   

Relationship between environmental policy, plans, and 
projects, principles of environmental policy making and 
planning, importance of environmental policy and planning for 
community development, analysis environmental policy, 
planning internationally and nationally to integrate with 
community development, principles and methods of 
environmental project writing, applying environmental project 
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to practical emphasized on the participation of people and 
communities.  

2532303 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3 (2-2-5) 
   Economics for Human Resources Management 

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์การลงทุนทรัพยากร
มนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษาการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ 
ผลตอบแทนส่วนบุคคล และผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุน     
ในทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการวางแผนก าลังคน การพัฒนาก าลังคน 
และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

Study the concepts of economics about human 
investment in human resources in various forms, such as 
education, training, and personal compensation analysis. And 
social returns from investing in human resources, as well as 
manpower planning, human development and human 
resource development policy. 

2532305 สังคมสงเคราะห์ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน     3 (2-2-5) 
Synthetic Society in the Current World Situation 

ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์  ของสั งคมสงเคราะห์       
ความจ าเป็น ในการจัดสวัสดิการ เพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน วิวัฒนาการ 
ของการสั งคมสงเคราะห์ของไทย การเปรียบเทียบ การสงเคราะ 
ห์ชุมชนต่างประเทศกับประเทศไทย หลักการ กระบวนการของสงเคราะห์ 
ชุมชน ในด้านวิชาชีพบทบาทของสังคมสงเคราะห์ชุมชนกับวิชาชีพอ่ืน ๆ 

The definition, scope, and objectives of social welfare, 
the need for necessity in welfare for the welfare of the people. 
The evolution of social work in Thailand. Comparison of 
international community assistance to Thailand. Principles and 
processes of community assistance in the profession. The role 
of community social work with other professions. 
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2532306 ความม่ันคงทางอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางชุมชนและสังคม    
                                                                                             3 (2-2-5) 

     Food security with Community and Social Development 
ความหมาย แนวคิด และความรู้ เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร 

และปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงอาหารของประเทศ 
ส ารวจแหล่ งอาห ารในชุ มชน  ระบบและปั จจั ยการผลิ ตอาหาร 
ในระบบโลจิสติกส์  

The definition, concepts and knowledge of food 
security and important factors affecting the food security of 
the country. Surveying food sources in the community, 
systems and factors of food production in logistics systems. 

    2532308 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาชุมชนและสังคม   3 (2-2-5) 
Communication for Changes in Community and Social 
Development 

 ความหมายของการสื่อสารเพ่ือพัฒนา ทฤษฎีการสื่ อสาร 
เพ่ือการพัฒนาลักษณะของการสื่อสารการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การสื่อสารกับการพัฒนา กระบวนทัศน์ของการสื่อสารประสิทธิผลของ 
การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาการสื่อสารกับกลุ่มคนในสังคมเพ่ือเป้าหมาย 
ให้เกิดการสร้างปรับเปลี่ยน ความคิดรักษาความรู้ทัศนคติและพฤติกรรม 
ของบุคคลในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

The meaning of communication for development. 
Communication theory for development, the nature of 
development communication, the relationship between 
communication and development. Communication paradigms, 
the effectiveness of communication for development, 
communicating with people in society for the purpose of 
creating ideas, maintaining knowledge, and the attitude and 
behavior of people in community and social development. 
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2532903 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ            3 (2-2-5) 
Action Research 

ศึกษาหลักการ และเทคนิค วิธีการวิจั ยเพ่ือใช้ในการพัฒนา 
หรือแก้ปัญหาทางชุมชนและสังคมลงมือปฏิบัติวิธีวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ 
และปัญหาการวิจัยที่ตนเองสนใจ 

The study of principles and techniques for use in 
developing or solving community and social problems. Practice 
in research methods in response to research problems and 
problems of interest to oneself. 

   2532401      ภูมิสังคมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม         3 (1-2-6) 
     Community and Social Socio-Geographic Development 

แนวทางการพัฒนาที่ใช้แนวคิดอันเหมาะสม และสอดคล้อง 
กับภูมิสังคม อันได้แก่ สภาพพ้ืนที่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดอยู่บนฐานความคิดของความ พอเพียง 
ศึกษาปราชญ์ท้องถิ่นที่ ได้สร้างสรรค์แนวทาง  ในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่นที่ สอดคล้องอันน าไปสู่ การพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของชุมชน 
และพ้ืนที่ ในฐานะที่ เป็นทรัพยากรมนุษย์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการขยายผลและต่อยอดอย่างต่อเนื่องในสังคม 

Guidelines that use appropriate concepts and in 
accordance with the geography of the society, including the 
conditions of the economy, society, culture, natural resources 
and the environment, all of which are based on the idea of 
sufficiency. Study the local sages who have created guidelines 
for local community development that are in line, which leads 
to development and an increase in the capacity of  
communities and areas as a human resource. And synthesize 
relevant knowledge for continuous expansion and expansion in 
society. 
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  2533203 ศาสนากับการพัฒนาชุมชนและสังคม      3 (2-2-5) 
     Religions Community and Social Development 
   ความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์ของศาสนา สาระส าคัญ 

ของศาสนาที่มีผู้นับถือส่วนใหญ่ในสังคมไทยบทบาทของศาสนาในงาน  
พัฒนา ลัทธิความเชื่อพ้ืนบ้านที่มีอิทธิพลต่อชุมชน 

   The meaning, components and benefits of religion. The 
essence of religion that is respected by most in Thai society, 
the role of religion in the  development of folk beliefs that 
have an influence on communities. 

  2533204 ปรัชญาการพัฒนาชุมชนและสังคม      3 (2-2-5) 
     Community and Social Development Philosophy 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลดีที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 

The meaning, importance, concepts, theories, principles 
and methods in human resource development. The beneficial 
results of human resource development in the economy, 
society and politics and governance. 

  2533303 การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนาชุมชนและสังคม    3 (2-2-5) 
     Conflict Management in Community and Social      
                              Development 

แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง หลักการบริหาร 
จัดการความขัดแย้ง พัฒนาการและกระบวนการจัดการความขัดแย้ง 
ทักษะและเทคนิคการจัดการความขัดแย้ง ในรูปแบบต่าง ๆ การเจรจา 
ต่อรอง การไกล่เกลี่ย เป็นต้น โดยการสร้างสถานการณ์จ าลอง รวมทั้ง 
บทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาชุมชนในการปกป้องคุ้มครองด้วยกระบวน 
การเสริมสร้างพลังอ านาจ การพิทักษ์สิทธิ์ กระบวนการ ทางกฎหมาย 
และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ ในการจัดการความขัดแย้ง 

Conflict and theory concepts. Conflict management 
principles, development and conflict management processes, 
skills and techniques for managing conflicts in various forms, 
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negotiation, mediation, etc., by creating a simulation, including 
the role of community developers in protecting those 
protected by the empowerment process, protection legal 
process, and other social processes in conflict management. 

2533304 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชน            3 (2-2-5) 
     Small and Medium Enterprises Management 

ศึกษาความหมายและรูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หลักการพ้ืนฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาด  
กลางและขนาดย่อม การบริหารทรัพยากรที่ เกี่ ยวข้องกับองค์กรการ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผนและบริหารจัดการ 
ด้านการผลิต การเงิน การลงทุน การตลาดและการวิเคราะห์ประเด็น 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจขนาดการกลางและขนาดย่อม 

Study the definition and format of small and medium-
sized businesses. Basic principles and factors related to small 
and medium business management, resource management 
related to organization, analysis of the business environment. 
Planning and management of production, finance, investment, 
marketing and analysis of issues related to small and medium 
business management. 

2533305 ประชาสังคมกับการพัฒนาเครือข่ายทางสังคม     3 (2-2-5) 
Civil Society and the Development of Social Networks 

   ความหมาย แนวคิด หลักการ กระบวนการประชาสังคม 
กลุ่ มองค์ กร ชุ มชน  ในการสร้ างมี ส่ วน ร่ วม เครือข่ า ยทางความรู้ 
เพ่ือแสวงหาแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่าย ภาคประชาชน 
การแบ่ งป  ันความรู้ ก ระบวนการบริห ารจัดการและประเมิ นผล 
การท างานเครือข่ายทางสังคม 

The meanings, concepts, principles, civil society 
process, community organization groups in creating 
participation. The knowledge network in order to find ways to 
develop the public network system, sharing knowledge, social 
network management and evaluation process. 
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2533306   การพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนและสังคม                        3 (2-2-5) 
Community and Social Strength Development 

แนวคิดและทฤษฎีความเข้มแข็งของชุมชน องค์ประกอบ 
ของชุมชนและสั งคม ลั กษณ ะของชุมชน เข้มแข็ ง  การมีส่ วนร่วม 
ของประชาชน  การเตรียมความพร้อมของชุมชน การเพ่ิมศักยภาพ 
ขององค์กร ชุมชน ในงานพัฒนาพร้อมความถนัดและความสมัครใจใน 
แต่ละองค์กร การสร้างภู มิคุ้ มกั นชุมชนและสั งคม การสนับสนุน 
แหล่งเงินทุน  ส าหรับการพัฒนาชุมชนและสังคม การเพ่ิมบทบาท 
ของภาครัฐ ในการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน สนับสนุน 
กระบวนการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเรียนรู้ของประชาชน 

Concepts and theories of community strength, 
components of communities and society, characteristics of 
strong communities, public participation, community 
preparation, enhancing the capacity of community 
organizations in development to work with the right attitude, 
and voluntary activities in each organization, community and 
social immunity, funding support for community and social 
development,  increasing the role of government in promoting 
the strength of community organizations,  support and expand 
the learning process.    

  2533402 ภูมิปัญญากับการจัดการความรู้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) 
Wisdom and Knowledge Management in Community and 
Social Development  

ความหมาย หลักการ วิวัฒนาการ กระบวนการเรียนรู้และ 
การถ่ายทอดภูมิปัญญา กระบวนการเข้าถึงข้อมูล การรวบรวมข้อมูล          
การส่งเสริมให้ชุมชนไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ของ       
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม การแก้ปัญหา 
ทางสังคมโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นเครื่องมือ การอนุรักษ์องค์ความรู้และ 
ภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

The meaning, principles, and evolution of the learning 
process and the transfer of wisdom, data access process, data 
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collection, promoting Thai communities to be a learning 
society, the relationship of Thai wisdom and the development 
of the quality of life of people and society. Solving social 
problems by using wisdom as a tool. Conservation of 
knowledge and wisdom and guidelines for developing Thai 
wisdom for internationalization. 

  2533403 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในชุมชนและสังคม     3 (2-2-5) 
Curriculum and Learning Management in the Community 
and Social Development 

ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ และองค์ประกอบของ 
หลักสูตรการศึกษาในชุมชน ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ การสอนรูปแบบ 
การสอน วิธีการสอน รูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน 
การผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้ การเขียนแผน 
การสอน การประเมินผล 

The definition, importance, characteristics and 
composition of courses in community education. The theory of 
learning management teaching, teaching styles, teaching 
methods, teaching techniques, media production and learning 
innovation, learning resources, writing lesson plans, evaluation. 

  2533404 การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยความร่วมมือของชุมชน   3 (2-2-5) 
Community Cooperation Cope with Natural Disasters 

ศึกษาประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ การบริหารจัดการ 
ชุมชนและสังคมในภาวะวิกฤติ สาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติศึกษาขั้นตอน
ในการวางแผน วิธีการการเตรียมพร้อมและการปรับตัวภายใต้สถานการณ์     
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ โดยความร่วมมือของชุมชน 
กรณีศึกษาการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยความร่วมมือชุมชนทั้งใน 
และต่างประเทศ 

The study of natural disasters. The crisis management 
of communities and societies. The Causes of natural disasters, 
the impact and prevention of natural disasters, studying the 
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steps in planning and preparation methods, and adaptation 
under natural disaster situations in various forms with the 
cooperation of the community. Case studies of natural disaster 
response through community collaboration both at home and 
abroad. 

2533405 กระบวนการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม                 
                                                                                            3 (2-2-5) 

Training and Seminar Process for Community and Social      
Development 

 กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  ความหมายของกระบวน 
การฝึกอบรม ความจ าเป็นในการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม              
การออกแบบก าหนดโครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการการฝึกอบรม 
และการประเมินและติดตามประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือประยุกต์ใช้     
ในงานการพัฒนาชุมชนและสังคม 

The process, procedure, and definition of the training 
process needed for training, training course creation, designing 
a training program, project management training, and assessing 
and following up on training assessments to apply in 
community and social development work. 

2533406 สื่อสารสนเทศประยุกต์ในงานการพัฒนา   3 (2-2-5)  
Applied information media in development work 

ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและออกแบบระบบแบบระบบข้อมูล    
เพ่ือการพัฒนาชุมชน  รูปแบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  
และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม วางแผนการ
พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานพัฒนาชุมชน 
ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานระบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
และสังคม พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการข้อมูล ก ากับดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินการประเมินผลด าเนินงานระบบสารสนเทศ         
เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม พัฒนาดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการและ
ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัล 
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Study, analyze, develop and design an information 
system for community development. Forms of Information 
Collection, Processing and Utilization for Community and 
Social Development Plan for development using information 
technology To manage community development, coordinate 
and support the implementation of information systems for 
community and social development. Develop management 
systems and information service systems Supervise and follow 
up on the performance of the information system performance 
evaluation for Community and social development Develop 
and maintain infrastructure Information technology network, 
electronic information system That provide services and 
information network connection system through digital media. 

2533410        ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน   3 (2-2-5) 
          Geographic Information System for Sustainable Community   

                               Development 
  ศึกษาการส ารวจข้อมูลทางภู มิศาสตร์ของชุมชน ข้อมูล           

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้ที่ดิน 
ด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การส่งเสริม 
การท่องเที่ยว โดยท าการการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ด้วยระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวางแผนและพัฒนาส าหรับงาน  เฉพาะด้าน 
ได้แก่  การวางผังชุมชน การก าหนดเขตการปกครอง การจ าแนก       
สมรรถภาพทางพ้ืนที่ การประยุกต์ใช้และการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือใช้ 
ประโยชน์ ในการเฝ้ าระวัง ป้องกันแก้ ไข อนุ รักษ์และฟ้ืนฟูน าไปสู่ 
การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน     

Study the survey of geographical information of 
communities, relevant information about natural resources and 
the environment, various land use problems occurring in the 
community such as agriculture, industry, tourism, promotion by 
collecting data, analysis by geographic information systems for 
planning and development for specific tasks, such as 
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community planning, area assignment, classification of space 
performance, application and field practice for the benefit of 
the surveillance, prevention, correction, conservation, and 
rehabilitation to contribute to the analysis and planning of 
sustainable development. 

2533902 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี       3 (2-2-5) 
Mixed Methods Research 

มโนทัศน์พ้ืนฐานของการวิจัยแบบผสมผสานวิธี กระบวนการ  
การออกแบบการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และเขียนเค้าโครงการวิจัย 

Basic concepts of mixed methods research. Research 
study process, research design in various forms and writing       
a research project. 

2534201 ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน     3 (2-2-5) 
     Social Inequality and Poverty 

แนวคิด หลักการ วิเคราะห์ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ปัญหาเชิงโครงสร้างจากปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมในทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเท่าเทียม 

Concepts, principles, analysis of social inequality, 
structural problems from unequal factors or conditions in the 
economy, society, politics and culture, equal access and use 
of resources for community and social development.  

  2534301 ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่มชุมชนและสังคม                        3 (2-2-5)   
Leadership and Community and Social Development Group    
Dynamics 

ความหมายผู้น า ภาวะผู้น าความเป็นผู้น า คุณลักษณะของผู้น า 
ประเภทของผู้น าและบทบาทผู้น าตามหลักธรรมภิบาล อันเป็นปัจจัย 
การก่อเกิดภาวะผู้น า การสรรหาผู้น า เทคนิคในการสร้างความเป็นผู้น า 
และกระบวนการสร้างกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดบูรณาการยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
เพ่ือน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ในการพัฒนาตามลักษณะภูมิสังคม  
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The meaning of being a leader. Leadership and 
leadership characteristics. Types of leaders and roles of leaders 
in accordance with good governance which is a factor that 
leads to leadership, recruiting leaders, techniques for creating 
leadership and the group creation process in order to integrate 
the spatial strategy to implement the strategy in development 
according to the geo-society. 

2534302 การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์      3 (2-2-5) 
Literary Criticism in Social Sciences 

ความหมายของการวิเคราะห์  วรรณกรรม แนวใน การวิเคราะห์ 
วรรณกรรม การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและ วรรณกรรมวิธีวิเคราะห์ 
และวิจารณ์งานประพันธ์คุณค่าด้านวรรณศิลป์  คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ 
คุณค่าด้านสังคม การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การพิจารณา 
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ผู้วิจารณ์จะต้องแสดงเหตุผล อย่างชัดเจนทางสังคม 

The meaning of literary analysis in the Social Sciences.  
The value of the analysis of literature and the methods of 
analysis and criticism of literary works. Literary values, content 
value, social value, application in daily life, consideration of 
literary values, such as critics must reason clearly in society. 

2534401        ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนและสังคม 
                                                                                             3 (2-2-5) 

     Local History for Managing Community and Social 
                             Museums 
   ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น การเก็บข้อมูลทาง 
ประวัติ ศาสตร์ ในชุ มชนและน า เสนอผลงาน ใน รูป แบบของการ               
จัดพิพิธภัณฑ์ในชุมชน 

The meaning, scope and significance of local history, 
historical development of each locality, collecting historical 
data in the community, and presenting works in the form of 
organizing museums in the community. 
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2534402 สิทธิมนุษยชนเพื่อความม่ันคงของมนุษย์     3 (2-2-5) 
     Human rights for Human security 

หลักการ แนวคิด ปรัชญาและพัฒนาการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
สถานการณ์ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนในงานพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเท่าเทียมกัน 

The principles, concepts, philosophy and development 
of human rights, the human rights situation in Thailand, the 
promotion and protection of human rights in community and 
social development.  

2534403 การจัดระบบดิจิทัลในงานพัฒนาชุมชนและสังคม     3 (2-2-5) 
     Digital Organization in Community and Social Development 

 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสื่อคอมพิวเตอร์ การพัฒนา 
โครงงานสื่อและนวัตกรรม น าฐานข้อมูลชุมชนมาจัดสร้างเป็นระบบ 
เครือข่ายมีกระบวนการเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพ่ือแสวงหาแหล่ง 
การเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 Concepts, principles and theories of computer media, 
Project development, media and innovation, bringing the 
community database to create a network system. The process 
for learning information systems in order to search for a variety 
of learning sources that are appropriate and effective. 

  2534405 การจัดการวิถีชีวิตชุมชนและสังคมเพื่อการท่องเที่ยว           3 (2-2-5) 
     Community and Social Lifestyle Management for Tourism 
  แนวคิด  ความหมาย ความส าคัญ  และขอบเขต ของการ 

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาศักยภาพ การสร้างเครือข่าย 
บทบาทของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว การวางแผน  และพัฒนา 
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน การใช้แนวคิดการ 
มีส่ วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่ องเที่ ยวชุมชน  ผลกระทบ 
จากการท่องเที่ ยวต่อชุมชน ศึกษากรณี ตัวอย่างเพ่ือวางแนวทาง 
การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 
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  Concepts, definitions, significance, and scope of 
community tourism management. Potential development, 
network building, the role of communities in tourism 
management, planning and development of community 
tourism creatively and sustainably, using the concept of 
community participation in community tourism management. 
The impact of tourism on communities, and a case study of 
guidelines for managing tourism in the community. 

2534406 สหกรณ์และสถาบันการเงินชุมชน       3 (2-2-5) 
     Cooperatives and Community Financial Institution 

ความหมาย บทบาท หน้าที่  หลักการ รูปแบบ การบริหาร 
การจัดการระบบสมาชิก บัญชี การเงินการคลังและการตรวจสอบ 
และวิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทยโดยการศึกษาจากชุมชน 
ที่ด าเนินการจัดการสหกรณ์ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ 

The meaning, roles, duties, principles, management 
model, membership system, accounting, finance and auditing, 
and the evolution of cooperatives in Thailand by studying from a 
community that manages successful community cooperatives. 

2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนและสังคม        1 (90) 
Preparation for Professional Experience in Community  
Development and Social 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการรับรู้  ลักษณะและโอกาสของการ 
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะระดับสูง 
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การพัฒนาชุมชน 

Organize activities to prepare learners before going out 
for professional experience in terms of recognition of 
characteristics and opportunities of careers. The development 
of learners to have the knowledge, skills, attitudes, motivation 
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and characteristics suitable for the profession, with emphasis 
on high level skill training, practical work and activities for 
professional experience training and community development. 

2534802     การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา    1 (90) 
   Cooperative Education Preparation 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก   
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะ   
ที่เหมาะสมกับอาชีพ โดยเน้นการฝึกสหกิจภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรม 
ส าหรับการพัฒนาชุมชน 
  Organize activities to prepare learners before going out 
for professional experience in terms of recognition of 
characteristics and opportunities of careers. The development 
of learners to have the knowledge, skills, attitudes, motivation 
and characteristics suitable for the profession, with emphasis 
on high level skill training, practical work and activities for 
professional experience training and community development. 

2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนและสังคม       6 (540) 
Field Experience in Community  Development and Social 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชนกับ
องค์การหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติ งานอยู่ ในชุมชน จ านวน 540 ชั่วโมง        
เพ่ือท าการศึกษารูปแบบ การจัดระบบงาน วิธีการด าเนินงาน ตลอดจน 
กระบวนการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและให้นักศึกษา  เข้าไปใช้ชีวิต 
ในชุมชนเพ่ือท าการศึกษาชุมชน น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา 
จัดท าเป็นโครงการแก้ปัญหา ด าเนินงานตามโครงการและมีการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยทุกขั้นตอนเน้นกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

Allows students to gain community development 
experience with an organization operating in the community 
for 540 hours. Study the model organization method of 
operation as well as the problem solving process of the 
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department, and allowing students to live in the community to 
conduct community studies and bring back the study results 
to analyze the problems. Make a project to solve problems, 
implement the project and monitor and evaluate project 
performance with every step emphasizing the process of 
public participation. 

2534804 สหกิจศึกษา            6 (540)  
 Cooperative Education  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเ
ป็นพนักงานชั่ วคราว ณ  สถานประกอบการครบ 1 ภาคการศึกษา 
หรือจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง สหกิจศึกษาตามที่  สาขา 
วิ ช าก าห น ด เมื่ อ เส ร็ จ สิ้ น ก ารป ฏิ บั ติ ง าน  แล้ วนั ก ศึ กษ าจะต้ อ ง 
ส่งรายงานวิชาการ และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ 
ในสาขาวิชาเพ่ือท าการประเมินผลให้ผ่ านโดยวัดจากผลป ระเมิน 
ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานใน  
สถานประกอบการหน่วยงานที่รับผิดชอบและจากรายงานวิชาการ 

Students must work in academic or professional work 
full-time as if they were temporary employees at the 
establishment for 1 semester or not less than 600 hours of 
cooperative education as specified by the program. Upon 
completion of work, students must submit an academic report 
and present the work results to the teachers in the program, 
who will evaluate by assessing the results of the cooperative 
education advisors, the employees who control work 
operations in the workplace,  the responsible department, and 
the academic report. 

 
 

 
 
 



 

147 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา  
       หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม พ.ศ. 2564 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย        : 
 
ภาษาอังกฤษ   :     
 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
Bachelor of Arts Program in 
Community Development 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย       : 
 
ภาษาอังกฤษ  :      

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
Bachelor of Arts Program in 
Community and Social 
Development 

      หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 มีการปรับปรุง          
   1.ชื่อหลักสูตรจากพัฒนาชุมชน เป็น
พัฒนาชุมชนและสังคม เพ่ือขยายภาคีและ
เครือข่ายทางสั งคม ครอบคลุมความ
ต้องการทางสังคมในอนาคต 
   2. สาขาวิชาได้ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมดจากเดิม 127 หน่วยกิต ปรับเป็น 
124 หน่วยกิต เพ่ือลดจ านวนหน่วยกิต   
ให้น้อยลง และปรับเพ่ิมจ านวนชั่วโมง   
การปฏิบัติมากขึ้น โดยปรับหน่วยกิตจาก
เดิม 3 (3-0-6) ปรับเป็น 3 (2-2-5) และ         
3 (1-2-6)  
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หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม พ.ศ. 2564 เหตุผล 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)       : ศิลปศาสตรบัณฑิต        

 (การพัฒนาชุมชน) 
ชื่อย่อ (ไทย)        : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   : Bachelor of Arts 
                      (Community Development) 
 

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

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)         : ศิลปศาสตรบัณฑิต  

                         (การพัฒนาชุมชนและสังคม) 
ชื่อย่อ (ไทย)          : ศศ.บ . (การพัฒ นาชุมชนและ
สังคม) 
 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Arts 

(Community and Social Development) 
 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)      : B.A. 
                          (Community and Social 

Development) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม พ.ศ. 2564 เหตุผล 

โครงสร้างของหลักสูตร  
     หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127   หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30   หน่วยกิต 
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วกิต 
1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 
   ข หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต 
1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต 
2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 39 หน่วยกิต 
3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต 
   ค หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

  

โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     124   หน่วยกิต 
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
     1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 12 หน่วยกิต 

2 กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
12 หน่วยกิต 

   ข หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต 
     1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต 

2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต 
3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 7 หน่วยกิต 

   ค หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

    หลักสูตรมีการผลิตบัญฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาประกอบ
อาชีพการพัฒนาชุมชนและสังคมในหน่วยงาน การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม เช่น  
   1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุงตามหลักสูตรปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้นักศึกษา มีโอกาสเลือก
เรียนในสิ่งที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการมากข้ึน 
   2. หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอกบังคับ  มีการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนสัดส่วนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 45 
หน่วยกิต เป็น 48 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเอกเลือก      
เท่าเดิมคือ 33 หน่วยกิต 
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หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมพ.ศ. 2564 เหตุผล 
ลุ่มวิชาเอกบังคับ                                    45  หน่วยกิต 
1511401 ปรัชญาเบื้องตน้      3 (3-0-6) 
2531101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา    3 (3-0-6) 
2532401 หลักการพัฒนาชุมชน      3 (3-0-6) 
2532103 เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักพฒันา     3 (3-0-6) 
2532401 จริยธรรมส าหรับนักพัฒนา     3 (3-0-6) 
2532402 ชุมชนศึกษา       3 (2-2-5) 
2532901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์    3 (2-2-5) 
2533301 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพฒันาชุมชน  3 (2-2-5) 
2533302 การพัฒนาและการจัดการโครงการ    3 (2-2-5) 
2533404 การบริหารงานพฒันาชุมชน     3 (2-2-5) 
2533405 ภาวะผูน้ าชุมชนกับกระบวนการทางสังคม  3 (2-2-5) 
2534903 สัมมนาปัญหาการพฒันาชุมชน     3 (2-2-5) 
2532204  การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ     3 (2-2-5) 
2532207   การพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรชัญา                 
              เศรษฐกิจพอเพียง                 3 (2-2-5)
                 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                    48  หน่วยกิต 
1511101  ปรัชญาเบื้องต้น      3 (1-2-6) 
2531102  หลักสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา            3 (1-2-6) 
2531104  จิตวิทยาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนและสงัคม 3(2-2-5) 
2531201  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชนและสังคม  3 (1-2-6) 
2531206   สวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย์     3 (2-2-5 
2532101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(2-2-5) 
2532201 จริยธรรมส าหรับนักพัฒนาชุมชนและสงัคม3 (2-2-5) 
2532203 ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทศึกษา    3 (2-2-5) 
2532301 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการพัฒนา    
               โครงการ                          3 (2-2-5)                
253230  กฎหมายเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2 -2-5) 
2532307  การพัฒนาตามแนวพระราชด าริและปรัชญา             
              เศรษฐกิจพอเพียง                              3 (2-2-5) 
2532901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์    3 (2-2-5) 
2533202 การบริหารงานพฒันาชุมชนและสังคม      3 (2-2-5) 
2533302 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม      
               โดยชุมชนและสังคม                           3 (2-2-5) 
2533401 ภาษาอังกฤษส าหรับนักพฒันาชุมชนและสงัคม      3 (2-2-5)  
2534903  สัมมนาในงานการพฒันาชุมชนและสังคม   3 (2-2-5) 

 1.หลักสูตรได้มีการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง
รายวิชา ดังนี้   

 2533301 การวิเคราะห์นโยบายและกล
ยุทธในการวางแผนยุทธศาสตร ์
 2533302 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม โดยชุมชนและสังคม 
2532302 หลักการและยุทธศาสตร์การ
วางแผน สิ่งแวดล้อม 
2532202 ประวัติศาสตร์สังคมเพือ่งานพัฒนา 
2532103 เศรษฐศาสตร์ส าหรับนกัพัฒนา ให้
เป็นเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและ   
             สังคม  
2532402  ชุมชนศึกษา ให้เป็นชุมชนเมือง
และชนบทศึกษา 
2534903 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน 
ให้เป็นสัมมนาในงานการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 
2533202 การบริหารงานพัฒนาชุมชน ให้
เป็น การบริหารงานพัฒนาชุมชนและสังคม          
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาแกน 
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564 เหตุผล 

กลุ่มวชิาเอกเลือก 27  หน่วยกิต 
2531102  อารยธรรม                 3 (3-0-6) 
2531103  ความรู้ทางการปกครองส าหรับนักพัฒนา    3 (3-0-6) 
2531202  จิตวิทยาชุมชน       3 (3-0-6) 
2533303  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
                              3 (2-2-5) 
2532203  ประชากรศาสตร ์      3 (2-2-5) 
2532408  การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน    3 (2-2-5) 
2533406  การจัดการความขัดแยง้ในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) 
2534904  การวิจัยเชิงคุณภาพ      3 (2-2-5) 
2534409  เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน     3 (2-2-5) 
2532104  ประวัติศาสตร์ชุมชน      3 (3-0-6) 
2532105  ภูมิสังคม       3 (2-2-5) 
2532108  สังคมวิทยาชนบทและเมือง 
2532205  ศาสนากับการพัฒนา      3 (3-0-6) 
2532206  การพัฒนาทุนมนุษย์      3 (2-2-5) 
2532208  เศรษฐศาสตร์การเมือง      3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                           33 หน่วยกิต 
2531202  ครอบครวัและชุมชนไทย      3 (1-2-6) 
2531203  ทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม      3 (1-2-6) 
2531204  ความรูท้างการปกครองส าหรบันักพัฒนา  
              ชุมชนและสังคม                                 3 (1-2-6) 
2531205  สงัคมวิทยาชนบทและเมอืง      3 (1-2-6) 
2531301  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร                                     
                                                                  3 (1-2-6)   
2532102  ประชากรกับการพัฒนาชุมชนและสงัคม     3 (2-2-5)  
2532202  ประวัติศาสตร์สังคมกบัการพัฒนาชุมชนและสังคม 
                                                                    3 (2-2-5) 
2532204   ปัญหาสงัคม                   3 (2-2-5) 
2532302   หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผนสิ่งแวดล้อม 
                                                            3 (2-2-5) 
2532303  เศรษฐศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรมนุษย ์     3 (2-2-5)  
2532305   สังคมสงเคราะห์ในสถานการณโ์ลกปัจจุบัน    3 (2-2-5) 
2532306   ความมั่นคงทางอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทาง      

หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 มีการปรับปรุง
ให้หลักสูตรมีความทันสมัย เพ่ือให้
สอดคล้องตามความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย โดย 
 1. ปรับค าอธิบายรายวิชา 
 2. ปรับชื่ อวิชาให้ครอบคลุมตาม
กรอบเนื้อหาค าอธิบายรายวิชา 
  3. ตัดบางรายวิชาและปรับวิชาใหม่ 
  4. เพิ่มรายวิชาที่มีความทันสมัย 
   ขณ ะเดียวกันสาขาวิชาได้ ปรับ 
เปลี่ยนจ านวนชั่วโมงการเรียนการ
สอน โดยเน้นให้มีการปฏิบัติเพ่ิมขึ้น
จากหลักสูตรปี พ.ศ. 2559  
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หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564 เหตุผล 

2532403  ภาษาอังกฤษส าหรับนักพัฒนาชุมชน    3 (2-2-5) 
2532902  การวิจัยเชิงปริมาณ                             3 (2-2-5) 
2533105 ภูมิปัญญาไทย       3 (2-2-5) 
2533207 ปรัชญาการพัฒนาชุมชน     3 (3-0-6) 
2533304 สวัสดิการชุมชน      3 (3-0-6) 
2533407  เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) 
2533411 คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาชุมชน      3 (2-2-5) 
2534411 สหกรณ์และการเงินชุมชน      3 (2-2-5) 
1744310  การท่องเที่ยวชุมชน                   3 (2-2-5) 
2532106  ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม       3 (2-2-5) 
2532107  ประชาสังคม        3 (2-2-5) 
2531108  สังคมวิทยาชนบทและเมือง      3 (2-2-5) 
4093128  อาหารเพื่อการค้า                  3 (2-2-5) 
2534402  หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ในชุมชน     3 (2-2-5) 
2534401  การเป็นผู้ประกอบการในงานพัฒนาชุมชน   3 (2-2-5) 
2533412  การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น     3 (2-2-5) 
 
 
2533208  หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผน      
              สิ่งแวดล้อม                                       3 (3-0-6) 

              ชุมชนและสังคม        3 (2-2-5) 
2532308   การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา              
               ชุมชนและสังคม                                 3 (2-2-5) 
2532903   การวิจัยเชิงปฏิบัติการ                      3 (2-2-5) 
2532401   ภูมิสังคมกับการพัฒนาชุมชนและสังคม      3 (1-2-6) 
2533203   ศาสนากับการพัฒนาชุมชนและสังคม      3 (2-2-5) 
2533204   ปรัชญาการพัฒนาชุมชนและสังคม      3 (2-2-5) 
2533303   การจัดการความขัดแยง้ในงานพัฒนาชุมชนและสังคม 
                                                                   3 (2-2-5) 
2533304  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชน 
                                       3 (2-2-5) 
2533305  ประชาสังคมกับการพฒันาเครือข่ายทางสังคม 3 (2-2-5)                   
2533306  การพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนและสังคม       3 (2-2-5) 
2533402  ภูมิปัญญากับการจัดการความรู้ในการพัฒนา   
              ชุมชนและสังคม                                   3 (2-2-5)                                         
2533403  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในชุมชนและสังคม      
                                                                     3 (2-2-5) 
 
2533404  การรบัมอืภยัพิบัตทิางธรรมชาต ิโดยความรว่มมอื        
              ของชุมชน                                         3 (2-2-5) 
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2533413  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ       
             ทรัพยากรเกษตร                                 3 (2-2-5) 
2533414  การพัฒนาการเกษตรในชุมชนที่ยั่งยืน    3 (2-2-5) 
2533415  การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
              โดยความร่วมมือชุมชน                        3 (3-0-6) 

2533405   กระบวนการจดัฝึกอบรมและการสัมมนาเพื่อการ    
               พัฒนาชุมชนและสังคม                          3 (2-2-5) 
2533410   ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน 
               อย่างยั่งยืน                                        3 (2-2-5) 
2533902  ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี                 3 (2-2-5) 
2534201  ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน    3 (2-2-5) 2534301
 ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่มชุมชนและสังคม    3 (2-2-5) 
2534302  การวิพากษ์วรรณกรรมทางสังคมศาสตร์       3 (2-2-5) 
2534401  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการพิพิธภณัฑ์ชุมชน    3 (2-2-5) 
        และสังคม                                          3 (2-2-5) 
2534402  สิทธิมนุษยชนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์       3 (2-2-5)     3 (2-2-5) 
2534403  การจัดระบบดจิิทัลในงานพัฒนาชุมชนและสังคม  
                                                                    3 (2-2-5) 
2534405  การจัดการวิถีชีวิตชุมชนและสังคมเพื่อการท่องเที่ยว   
                                                                     3 (2-2-5)            
2534406  สหกรณ์และสถาบันการเงินชุมชน               3 (2-2-5)                  3 (2-2-5)      3 (2-2-5 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาแกน 
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม พ.ศ. 2564 เหตุผล 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับ
ปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           7  หน่วยกิต
2534801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การพัฒนาชุมชนและสหกิจศึกษา             2 (90)   2  (90) 
2534802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
              และสหกิจศึกษา                                 5 (600) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          7   หน่วยกิต 
2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนและสังคม 
                                                                       1 (90) 
2534802  การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา                       1 (90)   2  (90) 
2534803  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนและสังคม หรือ  
                                                                       6 (540)                      
2534804  สหกิจศึกษา                                           6 (540)  
 

หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 มีการปรับปรุง
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา ดังนี้  
2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จาก 2 (90) เป็น 1 (90)  
2534803  การฝึ กป ระสบการณ์  
วิ ช าชี พ พั ฒ น าชุ ม ช น แ ล ะสั งค ม                                                                    
จาก 5 (600) เป็น 6 (540)  เพ่ือปรับ
ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียน และยังได้เพ่ิมรายวิชา  
2534802 การ เตรี ยมพร้อมสหกิ จ
ศึกษา 2534804 สหกิจศึกษา 
มีการปรับหน่วยกิตรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์ฯ เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยกิต                                                            
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม พ.ศ. 2564 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

พ.ศ. 2559 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

วิชาเอกบังคับ 
วิชาการสอนวิชาเอก จ านวน  รายวิชา  

2531202    จิตวิทยาชุมชน                             3 (3–0–6) 
    Community Psychology 
    ความหมาย ลักษณะ ขอบเขต ความส าคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชน อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อทัศนคติ บุคลิกภาพ 
การด ารงชีวิตของคนในชุมชนและสภาวะทางจิตของคนในชุมชน 
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับท่าทีและความคิดเห็น ผลของท่าทีและความ
คิดเห็นพฤติกรรมชุมชน 
2532401        จริยธรรมส าหรับนักพัฒนา           3 (3–0–6) 
        Ethics for Development Workers  

           ความหมายของจริยธรรม กระบวนทัศน์ ปรัชญา 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม คุณลักษณะของ
นักพัฒนาที่ดี เช่น คุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักพัฒนา ภาวะความ

วิชาเอก 
วิชาการสอนวิชาเอกจ านวน  รายวิชา  

2531104      จิตวิทยาทางสังคมเพื่อนักพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (1-2-6) 

           Social Psychology for Community and Social   
Development  

                   ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทางจิตวิทยาสังคม ที่น าไปประยุกต์กับงานพัฒนาสังคม โดยเน้นเรื่อง
พฤติกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ของกลุ่ม เช่นการแสวงหาทางการพัฒนา
บุคคลและกลุ่ม เพ่ือประสิทธิผลในการท างานและคุณภาพชีวิต 
2532201        จรยิธรรมส าหรบันกัพัฒนาชุมชนและสังคม 3 (2-2-5) 
                   Ethics for Community and Social  Development Workers 

                  ความหมายของจริยธรรม กระบวนทัศน์ ปรัชญา แนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม คุณลักษณะของนักพัฒนาที่ดี  เช่น 
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักพัฒนา ภาวะความเป็นผู้น าการพัฒนาตนเองตาม

   หลักสูตรการพัฒนาชุมชน
และสังคม ปรับปรุงปี พ .ศ . 
2564 มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ค าอธิบายวิชาให้มี เนื้ อหา
รายวิชาที่ครอบคลุมในส่วน
ของงานพัฒนาชุมชนและ
สั งคม  รวมทั้ งปรับปรุงให้
เนื้อหาวิชามีลักษณะการสอน
เน้นเสริมสร้างภาคปฏิบัติมาก
ขึ้ น  เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติและส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

เป็นผู้น า การพัฒนาตนเองตามแนวทางจริยธรรม และวิธีการ
ประเมินคุณลักษณะนักพัฒนา กรณี ศึกษานักพัฒนาที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
2532103  เศรษฐศาสตร์ส าหรับนักพัฒนา              3 (3-0-6) 
     Economics for Development workers 
     ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์  อุปทาน การก าหนดราคาดุลยภาพ 
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้
ประชาชาติ  เงินเฟ้อ  เงินฝืด เงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้า
และการช าระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้าง และปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศ และแนวทางแก้ไข 

แนวทางจริยธรรม และวิธีการประเมินคุณลักษณะของนักพัฒนา กรณีศึกษา
นักพัฒนาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 
2532101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม        3 (2-2-5) 

  Economics for Community and Social Development  
             แนวคิดและทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกลไก
และกระบวนการในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
และสังคม พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายอนุรักษ์         สิงหช์ัย 
2. นายพนัส            ชัยรัมย ์
3. นางญาวิณีย์         รักพาณิชย์ 
4. นายธีรศักดิ์          สุขสันติกมล 
5. นางสาวทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร 
1. นายพนัส               ชัยรัมย์ 
2. นายอนุรักษ์            สิงห์ชัย 
3. นางญาวิณีย์           รักพาณิชย์ 
4. นายธีรศักดิ์            สุขสันติกมล 
5. นางสาวทิพย์วรรณ   จุลิรัชนีกร 
6. นายธีรศักดิ์            สุขสันติกมล  
7. นางสาวฐิติมา         สุวรรณชาติ 
8. นางสาวไพลิน        ทรัพย์อุดมผล   
9. นางกอบกุล          วิศิษฏ์สรศักดิ์          

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         1.  นายพนัส           ชัยรัมย ์
         2.  นายอนุรักษ์        สิงห์ชัย 
         3.  นายธีรศักดิ์         สุขสันติกมล 
         4.  นางญาวิณีย์        รักพาณิชย์ 
         5.  นางสาวไพลิน        ทรัพย์อุดมผล                    
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         1.   นายพนัส             ชัยรัมย์ 
         2.   นายอนุรักษ์          สิงห์ชัย 
         3.   นายธีรศักดิ์           สุขสันติกมล 
         4.   นางญาวิณีย์          รักพาณิชย์ 
         5.   นางสาวไพลิน        ทรัพย์อุดมผล                    
         6.   นางสาวทิพย์วรรณ  จุลิรัชนีกร 
         7.   นายกิตตินันท์        บุญรอด          

   หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม
ปรับป รุ งปี  พ .ศ . 2564 มี ก ารป รับปรุ ง      
โดยการ เพ่ิ มอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต ร        
ที่มีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากสาขาพัฒนา
ชุมชน มีความเป็นสหวิทยาการในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 
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ภาคผนวก ค  
หลักการจัดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชายึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard 
Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
 
           
                                   
        
  
      
   
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับวิชา 
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หมู่วิชา การพฒันาชุมชนและสังคม 
หมู่วิชา การพัฒนาชุมชน อยู่ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ โดยมีลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

 
เลข  ลักษณะเนื้อหาวิชา  รหัส (ใส่หลัก1-2-3 (เว้น 4) –ใส่ 5 (เว้น 6-7) 
 
1  ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน/ศาสตร์การพัฒนา                    253      1    
2  หลักการที่ท าให้รู้จักชุมชน/ศาสตร์การเข้าใจ           253      2    
3  หลักการบริหารจัดการชุมชน     253      3 
4  เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการ     253      4  
5  ........................................................................  253      5  
6  ........................................................................   253      6  
7  ........................................................................   253      7  
8  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และสหกิจศึกษา  253      8  
9  โครงการพิเศษ  วิทยานิพนธ์ การสัมมนาและการวิจัย 253      9  
 
หลักการที่ท าให้รู้จักชุมชน/ศาสตร์การเข้าใจ 
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ภาคผนวก ง  
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 



 

163 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นายพนัส  ชัยรัมย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ :   อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
- ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ (2548) 
- วท.บ. (พัฒนาการเกษตร) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541) 

1. ต ารา / หนังสือ / บทความวิชาการ 
  1.1 - 
2. ผลงานวิจัย 
   2.1 สุขศิริ ประสมสุข, ณฐกร  นิลเนตร, พนัส ชัยรัมย์และ มารยาท ฉ่ ามะนา. (2564). ผลโปรแกรม
เสริมสร้างอ านาจต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตต าบลไร้สะท้อนจังหวัด
เพชรบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. ปทีี่ 11  ฉบับที่ 1 : 4 – 15  ( TCI – 2) 
3. ประสบการณ์ท างาน 
   3.1 พ.ศ. 2563 -  ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
   3.2 พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน ตัวแทนประธานสาขากรรมการคณาจารย์ ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ 
   3.3 พ.ศ. 2559 - 2561 กรรมการตัวแทนคณาจารย์ ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   3.4 พ.ศ. 2558 - 2560  ผู้แทนสภา  คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   3.5 พ.ศ. 2554 -  2558  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
   3.6 พ.ศ. 2554 - 2557   ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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  4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน 
   4.1 ภาวะผู้น าชุมชนกับกระบวนการทางสังคม    
   4.2 การพัฒนาและการจัดการโครงการ 
   4.3 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ฯ 
   4.4 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.5 การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน 
   4.6 เพชรบุรีศึกษา 
   4.7 การพัฒนาการเกษตรในชุมชนที่ยั่งยืน 
  4.8 หลักการพัฒนาชุมชน 
   4.9 ทักษะชีวิตและการพัฒนาในโลกพลวัต 
   4.10 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน 
   4.11 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน 
5. ประสบการณ์นิเทศ 
   นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นายอนุรักษ์  สิงห์ชัย 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา : 
- ปร.ด.(สังคมวิทยา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(2558) 
- ศศ.ม. (สังคมวิทยา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(2545) 
- วท.บ. (เครื่องกลเกษตร) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (2539) 

1. หนังสือ / ต ารา / บทความวิชาการ 
   1.1 - 
2. ผลวิจัย 
  2.1 อนุรักษ์ สิงห์ชัย. (2562). วัฒนธรรมข้ามพรมแดนแรงงานข้ามสัญชาติพม่าในจังหวัสมุทรสาคร. 
วารสารวิจัยวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. 2(1) : 78-88 (TCI – 1) 
   2.2 Anurak Singchai. (2018). The Social Space of Myanmar Migrant workers in Samut 
Sakhon Province. Journal Humanities Research, 43 (1) : 80 – 94. (TCI – 1)  
3. ประสบการณ์ท างาน 
   3.1 พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   3.2 พ.ศ. 2558 - 2562 ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดสอน 
    4.1 ชุมชนศึกษา 
    4.2 การบริหารงานการพัฒนาชุมชน 
    4.3 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักพัฒนาชุมชน 
    4.4 การสัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน 
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    4.5 สังคมวิทยา 
    4.6 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
   4.7 วิถีไทย 
   4.8 ปัญหาสังคม 
   4.9 สังคมวิทยาชนบทและเมือง 
5. ประสบการณ์ 
    นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3. นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์     
วุฒิการศึกษา : 
- ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562) 
- ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 
- ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2550) 

1. ต ารา / หนังสือ / บทความวิชาการ 
   - 
2. ผลงานวิจัย 
   2.1 ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล. (2563).การธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
กะเหรี่ยงบ้านยางน้ ากลัดใต้ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี.  วารสารวิชาการมนุษย์สังคม
ปริทัศน์ 22 (2) : 28-47. (TCI – 2) 
2.2 ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล. (2562). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติ
พันธุ์วรรณนาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย    คณะ
ศึกษาศาสตร์ 11 (2) : 13 - 28. (TCI – 2) 
3. ประสบการณ์ท างาน 
   3.1 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
   3.2 พ.ศ. 2555 อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
   3.3 พ.ศ. 2562 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
4. ประสบการณ์สอน / วิชาทีร่ับผิดสอน 
   4.1 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 
   4.2 หลักสังคมวิทยา 
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   4.3 วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.4 ชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   4.5 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล 
   4.6 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   4.7 วิถีไทย 
   4.8 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
5. ประสบการณ์นิเทศ 
    นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน  
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ล าดับที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4. นางญาวิณีย์   รักพาณิชย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
วุฒิการศึกษา : 
- ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยชียงใหม่ (2544) 
- ค.บ. (สังคมศึกษา) 
สถาบันราชภัฏล าปาง (2538) 

1. ต ารา / หนังสือ / บทความวิชาการ 
     1.1  - 
2. ผลงานวิจัย 
   2.1 ประอรนุช โปร่งมณีกุล , ญาวิณีย์ รักพาณิชย์ และ สิรินาฎ วงศ์สว่างศิริ . (2563) .จริยธรรม   
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.  ธรรมทรรศน์ . 20 (3) : 207-
215. (TCI – 2) 
3. ประสบการณ์ท างาน 
   3.1 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   3.2 พ.ศ. 2550 – 2555 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   3.3 พ.ศ. 2545 – 2550 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   3.4 พ.ศ. 2544 อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   3.5 พ.ศ. 2542 – 2543 ผู้ช่วยฝ่ายข้อมูลโครงการสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 
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4. ประสบการณ์สอน / วิชาทีร่ับผิดสอน 
   4.1 จริยธรรมและทักษะชีวิต 
   4.2 ปรัชญาเบื้องต้น 
   4.3 จิตวิทยาชุมชน 
   4.4 ปรัชญาการพัฒนาชุมชน 
   4.5 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
   4.6 จิตวิทยาสังคม 
   4.7 ความจริงของชีวิต 
   4.8 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
5. ประสบการณ์นิเทศ 
   นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน 
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ล าดับที่ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5 นางสาวไพลนิ  ทรัพย์อุดมผล 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย ์
วุฒิการศึกษา : 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2546) 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2542) 

1. ต ารา / หนังสือ / บทความวิชาการ 
    - 
2. ผลงานวิจัย 
    2.1 ฐิติมา  สุวรรณชาติ และไพลิน ทรัพย์อุดมผล. (2563 มกราคม - มิถุนายน). ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับเมืองเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2394 – 2468). วารสารวิชาการ
มนุษย์ สังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี. 23 (1) : 30-45. 
3. ประสบการณ์ท างาน 
   3.1 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   3.2 พ.ศ. 2550 – 2555 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   3.3 พ.ศ. 2547 – 2549 อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยโปลีเทคนิค                     ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ             
4. ประสบการณ์สอน / วิชาทีร่ับผิดสอน 
    4.1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                4.3 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
    4.2 สหกรณ์ชุมชน                         4.4 การพัฒนาทนุมนุษย์  
5. ประสบการณ์นิเทศ 
    นิเทศนักศึกษาประสบการณว์ิชาชีพพัฒนาชุมชน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

6 นางสาวทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร 
ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์    
วุฒิการศึกษา : 
- วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2552) 
- กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2547) 

1. ต ารา / หนังสือ / บทความวิชาการ 
  - 
2. ผลงานวิจัย 
2.1 แสนประเสริฐ ปานเนียม ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร และคณะ. (2561). การขับเคลื่อนศิลปะและ
วัฒนธรรมชุมชนเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” วันที่ 4 ธ.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :   
20-29 
2.2 ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร และคณะ. 2562. การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ในจังหวัดเพชรบุรี: กรณีศึกษาชุมชนต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัย
และพัฒนาราชภัฏสวนสุนันทาปีที่ 11 (1) : 22-31. (TCI -1) 
2.3 ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร และคณะ. 2562. การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ในจังหวัดเพชรบุรี: กรณีศึกษาชุมชนต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัย
และพัฒนาราชภัฏสวนสุนันทาปีที่ 11 (1) : 22-31. (TCI -1) 
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  3. ประสบการณ์ท างาน 
    3.1 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบันอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
   3.2 พ.ศ. 2552 - 2553 นักวิจัยประจ ากองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
4. ประสบการณ์สอน / วิชาที่รับผิดสอน 
   4.1 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
   4.2 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
   4.3 ประชากรศาสตร์ 
 5. ประสบการณ์นิเทศ 
    นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน 
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ล าดับที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ  

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

7 นายกิตตินันท์ บุญรอด 

ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 

วุฒิการศึกษา: 

- ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)   

  (หลักสูตรนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

พระจอมเกล้าธนบุรี (2558) 

- วท.ม. (เทคโนโลยีที่หมาะสมเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล  (2549) 

- วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(2545) 

 

1. หนังสือ/ต ารา/เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/บทความวิชาการ 
     - 
2. ผลงานวิจัย (ระบุเฉพาะผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ 
สกอ. และนับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2559-2562 เท่านั้น) 

2.1  Kittinun Boonrod, Pichet Ninduangdee and Farida Romphruek. (2020). 
Appropriate Measure  for Enhancing Organic Waste Segregation Behavior: A case 
of Thailand. Proceedings of The 3rd international Multidisciplinary Conference on 
Social Sciences and Humanities., 18-19 April 2020, London, UK, 28-36. 

2.2 P. Ninduangdeea, K. Boonrod, Y. Yuenyongc, and A. Phongphipat. (2019). An 
opportunity of new biomass materials as renewable energy in Thailand: 
perspective of coconut farmer. International Journal of Smart Grid and Clean 
Energy, 8(5): 586-591. 

2.3  Boonrod, K. , Thongtamna Ayudhaya, P. and Yuen Yong, Y., 2019, Enhancing 
Organic Waste Management Behavior: A case of Thailand, Proceedings of 13th 
International Conference on Language, Education, and Innovation., 30– 31 
January 2019, London, UK., 20-31. 
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  2.4  กิตตินันท บุญรอด, พิเชฐ นิลดวงดี และอวัสดา พงศพิพัฒน์. (2561).  การประเมินศักยภาพเชิง
พลังงานของวัสดุเหลือใชจากสับปะรดในพ้ืนที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มจธ., 41(1): 46-61. 

2.5  กิตตินันท์ บุญรอด,  พิเชษฐ์  นิลดวงดี และอวัสดา พงศ์พิพัฒน์. (2560). การศึกษาค่าสัดส่วนชีว
มวลต่อผลผลิตของมะพร้าวเพ่ือการประเมินศักยภาพชีวมวลเชิงพลังงานในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันตก
ของประเทศไทย.   J SciTechnol MSU, 37(3): 339-346. 

3. 3. ประสบการณ์ท างาน 
     3.1 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบันอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
4.ประสบการณ์สอน / วิชาที่รับผิดสอน  
  4.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
  4.2 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเกษตร 
  4.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
  4.4 เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาชุมชน 
   5. ประสบการณ์นิเทศ 
    นิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน 
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ภาคผนวก จ  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 
 

 
/ 
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ภาคผนวก ฉ  
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้เข้าร่วมสมัมนาวิพากษ์หลักสตูร 
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ภาคผนวก ช  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ซ 

 ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
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ภาคผนวก ซ  
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 

วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
การพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 

วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
การพัฒนาชุมชนและสังคม พ.ศ. 2564 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้
ความสามารถ ทักษะด้านการพัฒนา
ชุมชน 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม และ
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติตนได้ตามจรรยาบรรณในบัณฑิตสายวิชาชีพ
นักพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
2) เพ่ือผลิตบัณฑิต มีความรู้และความเข้าใจในหลักวิชาการ 
และติดตามการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ เกี่ยวข้อง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  และ
สามารถปฏิบัติงานทั้งงานเชิงรุกและรับในด้านนโยบาย     
กลยุทธ์ การวางแผน และงานบริหารการจัดการที่สมบูรณ์
แบบเชิงพ้ืนที่ สถาบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
ภายใต้ศตวรรษท่ี 21 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิต สามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน     
คิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมการท างาน และปฏิบัติ
ตนต่อหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีรับผิดชอบต่อสังคม และสาธารณะ
ประโยชน์  พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ วิจั ย        
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ป้องกันความเหลื่อมล้ าทางสังคมและช่วยขจัดความ
ไม่ รู้ ซึ่ ง เป็ นต้ น เหตุ ของความยากจน  บั่ นทอนความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ  
5) เพ่ือผลิตบัณฑิต มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสร้างเครื่องมือกลไกกระบวนการ
ปฏิบั ติ งาน  และการประยุกต์ ใช้ เทคโน โลยี  เพ่ื อการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อ
เกิดประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ 
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