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หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัส
: 25501791109083
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Community Development
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Arts (Community Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.A. (Community Development)
3. วิชาเอก
การพัฒนาชุมชน
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสูตรสหวิทยาการระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 ปรับปรุ งมาจากหลักสูตรการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
6.2 เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
6.3 ได้พิ จ ารณากลั่น กรองโดยคณะกรรมการประจ าส่ ว นงานวิ ช าการ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
6.4 ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริ หารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/2559 เมื่อ
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
6.5 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
6.6 ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ หลัก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ซึ่งบันทึ กในฐานข้อมูลหลัก สู ตรเพื่ อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register :
TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริ ญญาตรี ภายในปี การศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักพัฒนาชุมชน/พัฒนากร/นักพัฒนาสังคม
8.2 นักวิจยั ทางสังคม/ผูช้ ่วยนักวิจยั /เจ้าหน้าที่ CSR (Corporate Socail Responsibility)
8.3 ผูน้ าชุมชน
8.4 นักสังคมสงเคราะห์/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
8.5 ผูป้ ระกอบการธุรกิจชุมชน /อาชีพอิสระ /เจ้าของกิจการ
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9. ชื่ อ - นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับที่
ชื่ อ-นามสกุล
1.
นายอนุรักษ์ สิงห์ชยั

นายพนัส ชัยรัมย์

3.

นางญาวิณีย ์ รักพาณิ ชย์

4.

นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

5.

นางสาวทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร

อาจารย์ ศศ.ม. (ปรัชญา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
อาจารย์ ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
สถาบันราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตรประยุกต์)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ -เคมี)

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปี พ.ศ.
2558
2545
2539
2551
2548
2544
2538
2554
2550
2552
2547
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2.

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
อาจารย์ ปร.ด.(สังคมวิทยา)
ศศ.ม. (สังคมวิทยา)
วท.บ. (เครื่ องกลเกษตร)
อาจารย์ ศศ.ม (พัฒนาสังคม)
วท.บ (พัฒนาการเกษตร)
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้าน ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่ เป็ น
โอกาสและข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาจึงต้องมีความพร้อมและรู ้จกั นาศักยภาพที่มี
อยู่ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน การพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู ้ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่ งที่ สาคัญ แนวโน้มในอนาคตจะมีการแข่งขันและความร่ วมมือมากขึ้นภายใต้
กฎเกณฑ์ที่เป็ นสากลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทาให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของสังคมและชุมชน
ดังนั้นการผลิตบัณฑิตทางด้านการพัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะที่พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จึง
มีค วามส าคัญ อย่างมาก คณะกรรมการจึ งได้ป รั บ ปรุ งและพัฒ นาหลัก สู ต รให้ มีค วามทัน สมัยและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั และอนาคต
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากผลการวิจยั เรื่ อง “สมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ตามความคาดหวังของหน่ ว ยงานภาครั ฐและภาคเอกชน สถานประกอบการ” กลุ่ม ตัว อย่างได้แ ก่
หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการในเขตจังหวัดเพชรบุ รี ประจวบคีรีข ันธ์ ระนอง
ชุมพร และราชบุ รี โดยมีเป้ าหมายการวิจยั เพื่อศึกษาคุ ณค่ าบัณ ฑิ ตตามความคาดหวังและเป็ นจริ งของ
บัณ ฑิ ต ที่ จ บการศึก ษาและทางานในตลาดแรงงาน ช่ว งเวลาวิจ ัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540– 2558 พบว่า ผูใ้ ช้
บัณฑิตมีความคาดหวังในความสามารถของบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนทั้งด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
และความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม ความรู ้ ด ้านการพัฒ นา การบริ หารและการจัด การที่ ดี ตลอดจน
ความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยี
ในการจัดทาหลักสู ตรนี้ ได้คานึ งถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยงั ให้นกั ศึกษาได้ทากรณี ศึกษาในการจัดการเรี ยนการสอนรวมทั้งศึกษาดู
งานจากสภาพจริ งและมี ก ารส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปฝึ กงานในหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ ซึ่ งเป็ นส่ ว นสาคัญที่ สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พฒ
ั นา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการการพัฒนาชุมชน
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรจึงจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรใน
เชิงรุ กที่ มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ต ามความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิว ฒ
ั น์ และรองรั บการ
แข่งขันคู่แข่งตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงโดยการผลิตบุคลากรทางด้านการพัฒนาชุมชนที่มีศกั ยภาพ
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สู งในการพัฒ นาให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการปณิ ธานในการสร้างบัณฑิตที่ความรู ้ ทักษะทางด้าน
การพัฒนาชุมชน การพัฒ นาหลักสู ตรจึงต้องเน้นการผลิตบัณ ฑิตที่ มีความรู ้ทางศาสตร์ ดา้ นการพัฒนา
ชุ ม ชนเพื่ อ ผลิ ต ก าลังคนสนองความต้อ งการก าลังคนของหน่ ว ยงานภาครั ฐและภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ ในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีเ้ ปิ ดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิ ดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิ ดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ สาขาวิชา/หลักสู ตรอื่นต้องมาเรียน
รหัส
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต คาบเรียน
2500100
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
2500105
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
2500108
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
2500109
สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
2500110
อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
13.3 การบริหารจัดการ
บริ หารจัดการโดยมีสานัก ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยนเป็ นหน่ วยงานกลางในการทา
หน้าที่ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิ ดรายวิชาและจัดอาจารย์ผสู ้ อน
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิ ตให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู ้ และทัก ษะในการปฏิบัติ งานในวิ ชาชี พ การพัฒ นาชุ มชน มี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ งประสงค์ต ามที่
ตลาดแรงงานต้องการ ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรมในวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญของหลักสู ตร
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชน มุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนมุ่งเน้นให้บณ
ั ฑิตเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและรับผิดชอบ
ต่ อ สังคม ผูส้ าเร็ จ การศึก ษาสามารถประยุก ต์ใช้ ห ลัก การและทฤษฎี ด ้านการพัฒ นาชุ ม ชนได้อย่าง
เหมาะสมและเป็ นผูม้ ีทักษะในการประกอบวิชาชีพการพัฒ นาชุ มชนในหน่ ว ยงานต่ าง ๆ นอกจากนี้
ผูส้ าเร็ จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องด้วย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู ้ความสามารถ ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะในการประกอบอาชีพในชุมชน
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
ปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพัฒ นา
ชุ ม ชน ให้ มี ม าตรฐานไม่ ต่ า
กว่าที่ สกอ. กาหนด
ปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพัฒ นา
ชุมชน ให้สอดคล้องกับความ
ต้อ งการของผู ้ป ระกอบการ
ผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

กลยุทธ์
- ติ ด ตามประเมิ น หลัก สู ต รอย่ า ง
สมา่ เสมอ
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติ
- สารวจความคาดหวังและความพึง
พ อใจของผู ้ใ ช้ บั ณ ฑิ ตที่ มี ต่ อ
บั ณ ฑิ ตหลั ก สู ตรศิ ล ปศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- ส าร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ าที่ มี ต่ อ ก าร บ ริ ห าร
หลั ก สู ตรศิ ล ป ศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- ติ ดตามการเปลี่ ย น แปลงของ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
- เอกสารหลักสูตรที่ผา่ นการ
ปรับปรุ ง
- รายงานความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตอยู่ในระดับไม่
ต่ากว่าระดับดี
- รายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการบริ หาร
ห ลั ก สู ต รศิ ลป ศ าส ต ร
บั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช าก า ร
พัฒนาชุมชนที่อยูใ่ นระดับ
ไม่ต่ากว่าระดับดี
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พัฒ นาบุ ค ลากรด้านการเรี ยน
การส อน วิ จั ย และบ ริ ก าร
วิชาการ ให้สอดคล้องกับการ
นาไปปฏิบตั ิงานจริ ง

พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน ให้มี ค วาม
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- ส่งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรให้
มี ป ระสบการณ์ ด้ า นวิ ช าการที่
ทั น สมั ย เพื่ อให้ น าค วาม รู ้ ม า
ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอน
- พั ฒ นาอาจารย์ให้ มี ค วามรู ้ แ ละ
ทั ก ษะในการจั ด การเรี ยนรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเทคนิ ค
วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ให้สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติในระดับ
ปริ ญญาตรี
- จัด หาสิ่ งสนั บ สนุ นการเรี ยนรู ้
ให้กบั นักศึกษาและอาจารย์

- อาจารย์ไ ด้รั บ การพัฒ นา
ความรู ้ แ ละประสบการณ์
ด้านวิชาการที่ สอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60
- รายงานผลการประเมินการ
สอน ข องอาจารย์ อ ยู่ ใ น
ระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60

- รายงานผลความพึ งพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ที่มี
ต่อการจัดสิ่ งสนับสนุ น การ
เรี ยนรู ้ โดยมี ระดับความพึ ง
พอใจไม่ต่ากว่าระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยจัดรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิและการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
หรื อสหกิ จ ศึก ษา เรี ยนวัน จัน ทร์ ถึงวัน ศุก ร์ เต็ ม เวลา ส่ ว นข้อ ก าหนดต่ างๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2553 (หมวด 3) (ภาคผนวก ช)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัด การเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้ อน ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่ก ับการพิจ ารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสู ตร และเป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ข องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช)
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม –ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม –พฤษภาคม
2) การสาเร็ จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ดูขอ้ บังคับฯ 2553 หมวด 5)
2.1.2 การลงทะเบียนเรี ยน การเทียบโอนรายวิชา
เป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ข องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ข องมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรื อ ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และ/หรื อเป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่ องการ
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) พื้น ฐานความรู ้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยการจับ ประเด็น การสื่ อสาร ทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ มีไม่เพียงพอต่อการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2) การปรับตัวในการเรี ยน ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ พฤติกรรมการแสดงออกความรับผิดชอบต่อการ
เรี ยน และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมมีความแตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 ปัญหาพื้นฐานความรู ้ไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไข คือ
1) กาหนดให้นักศึกษาต้องเรี ยนเพิ่มเติมในหมวดวิชาการศึกษาภายใน 2 ปี การศึกษาแรกที่
นักศึกษาเข้าศึกษา
2) จัดสอนเสริ มทั้งในช่วงก่อนเปิ ดภาคการศึกษาและระหว่างเรี ยน
3) จัดรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาตามที่ มหาวิ ทยาลัย
กาหนด
4) จัดอบรมให้ความรู ้เสริ มระหว่างเรี ยนตามที่หลักสูตรกาหนด
2.4.2 ปัญหาการปรับตัวในการเรี ยน แนวทางแก้ไข คือ
1) จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้ทาความรู ้จกั กัน และรับทราบแนวทาง
การศึกษาจากรุ่ นพี่ที่ประสบความสาเร็ จ
2) จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาประจาทุกชั้นปี เพื่อให้คาปรึ กษาและแนะแนวการศึกษา
3) กาหนดชัว่ โมงให้อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาปรึ กษาทั้งในและนอกตารางเรี ยน
4) กาหนดให้อาจารย์ผสู ้ อนทาตารางการให้คาแนะนาการศึกษาในรายวิชาและกิจกรรม
ระหว่างเรี ยน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่3
ชั้นปี ที่4
รวม
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

2559
60
60
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา (คน)
2560
2561
2562
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
60

2563
60
60
60
60
240
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000

ค่าบารุ งการศึกษา/ค่าลงทะเบียน
(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
36,000
72,000
108,000 144,000 144,000
รวมรายรับ
1,236,000 2,472,000 3,708,000 4,944,000 4,944,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายจ่าย
2559
2560
2561
2562
2563
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
3,321,840 3,399,840 3,481,440
3,240,000 3,306,720
ค่าวัสดุ
เงินงบประมาณ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

รายจ่ายอื่น ๆ
รวม

3,390,000 3,456,720 3,471,840 3,549,840 3,631,440

จานวนนักศึกษา
60
120
180
240
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลิต
32,000 บาท/ คน / ปี
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาต่อปี )
2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)

240
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เป็ นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.
2553 (หมวด 8)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
127 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
127 หน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
3
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
3
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่นอ้ ยกว่า
12
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
45
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
39
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่ วยกิต
หมายเหตุ: 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสารให้ นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่ น้อยกว่า9 หน่ วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร วิชาอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต
2) หรื อกรณีที่หลักสู ตร มี มคอ. 1 หรื อมาตรฐานของสาขาวิชา ให้ เลือกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่ อสารเป็ นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ในกรณีข้ อ 1) และ 2) ต้ องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่ น้ อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
ตลอดหลักสู ตร
3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่ วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
1540201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
1540202
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
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1540203
1540204
รหัสวิชา
1550101
1550102
1550103
1550104
1550105
1550106
1550107
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1590101

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
ภาษาไทยสาหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
Englishfor ASEAN Cultural Communication
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Hindi
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
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1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213
1510101
1520101

ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรี ยนรู ้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
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1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

รหัสวิชา
2500100
2500101
2500102
รหัสวิชา
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107

ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skills
การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
สุนทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
สุนทรี ยภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรี ยภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
ความเป็ นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
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2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600101

รหัสวิชา
4010701
4010702
4010703
4010704
4020101

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
การต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
3 (3–0–6)
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurshipfor the Beginner
ทักษะความเป็ นผูน้ าและการทางานเป็ นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork skills
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
การบริ หารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตร์กบั ชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
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4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904

เคมีและภูมิปัญญาไทย
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
Biotechnology in Daily Life
คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
การสร้างเสริ มสุขภาวะ
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
รู ปร่ างและการควบคุมน้ าหนัก
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตร์การกีฬา
Sports Science
ทักษะการว่ายน้ า
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
Introduction of International Cookery
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Traditional Medicine in Daily Life

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
2 (1–2–3)
3 (2–2–5)
3 (3–0–6)
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รหัสวิชา
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401

ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้ าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
เครื่ องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
EnergySaving
ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีทอ้ งถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
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7130402
7130403
8010801
8010802
8010804
8010805

รหัสวิชา
1511401
2531101
2531201
2532103
2532401
2532402
2532901
2533301

การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
การช่วยฟื้ นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
การจัดการดูแลผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ข.หมวดวิชาเฉพาะด้ าน ไม่น้อยกว่า
91 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
45 หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction of Philosophy
หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
Principles of Sociology and Anthropology
หลักการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
Principles of Community Development
เศรษฐศาสตร์สาหรับนักพัฒนา
3 (3-0-6)
Economics for Development workers
จริ ยธรรมสาหรับนักพัฒนา
3 (3-0-6)
Ethics for Development Workers
ชุมชนศึกษา
3 (2-2-5)
Community Study
ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
Social Science Research Methodology
ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
Community Development Strategies and Process
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รหัสวิชา
2533302
2533404
2533405
2534903
2532204
2532207
2533402

รหัสวิชา
2531102
2531103
2531202
2533303
2532203
2532408
2533406

ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
การพัฒนาและการจัดการโครงการ
3 (2-2-5)
Project Development and Management
การบริ หารงานพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
Community Development Administration
ภาวะผูน้ าชุมชนกับกระบวนการทางสังคม
3 (2-2-5)
Community Leadership and Social Process
สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
Seminar on Problems in Community Development
การพัฒนาชุมชนเปรี ยบเทียบ
3 (2-2-5)
Comparative Study in Community Development
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 (2-2-5)
King’s Development Project and Sufficiency Economy Philosophy
ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
English for Community Development
2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 39 หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
อารยธรรม
3 (3-0-6)
Civilization
ความรู ้ทางการปกครองสาหรับนักพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
Knowledge Administrative Developer Community
จิตวิทยาชุมชน
3 (3-0-6)
Community Psychology
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
3 (2-2-5)
Community-Based Natural Resources and Environmental Management
ประชากรศาสตร์
3 (3-0-6)
Population
การจัดการความรู ้ในงานพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
Knowledge Management in Community Development
การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
Conflict Management in Community Development
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2534904
2534409
2532104
2532105
2533410
2532205
2532206
2532208
2532902
2533105
2533207
2533304
2533407
2533411
2534411

การวิจยั เชิงคุณภาพ
3 (2-2-5)
Qualitative Research
เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
3 (2-2-5)
Community Economy and Community Enterprise
ประวัติศาสตร์ชุมชน
3 (3-0-6)
Community History
ภูมิสงั คม
3 (2-2-5)
Socio-Geographic
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
3 (2-2-5)
Geographic Information System for Sustainable Community Development
ศาสนากับการพัฒนา
3 (3-0-6)
Religions and Development
การพัฒนาทุนมนุษย์
3 (2-2-5)
Human Capital Development
เศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
Political Economics
การวิจยั เชิงปริ มาณ
3 (2-2-5)
Quantitative Research
ภูมิปัญญาไทย
3 (2-2-5)
Thai Local Wisdom
ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
Community Development Philosophy
สวัสดิการชุมชน
3 (3-0-6)
Community Welfare
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
Appropriate Technology in Community Development
คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
Computer for Community Development
สหกรณ์และการเงินชุมชน
3 (2-2-5)
Community Finance

21

1744310
2532106
2532107
2531108
4093128
2534402
2534401
2533412
2533208
2533413
2533414
2533415

รหัสวิชา
2534801
2534802
2534803

การท่องเที่ยวชุมชน
3 (2-2-5)
Community-based Tourism
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
Socio-culture Capital Development
ประชาสังคม
3 (2-2-5)
Civil Society
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3 (2-2-5)
Rural and Urban Sociology
อาหารเพื่อการค้า
3 (2-2-5)
Commercial Food
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้ในชุมชน
3 (2-2-5)
Curriculum and Learning Management in Community
การเป็ นผูป้ ระกอบการในงานพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
Entrepreneur in Community Development
การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
3 (2-2-5)
Management of Local Community Enterprise
หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผนสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Principle and Strategy for Environmental Planning
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
3 (2-2-5)
Utilization of Technology for Agricultural Resources Management
การพัฒนาการเกษตรในชุมชนที่ยงั่ ยืน
3 (2-2-5)
AgriculturalDevelopment for Sustainable Community
การรับมือภัยพิบตั ิทางธรรมชาติโดยความร่ วมมือชุมชน
3 (3-0-6)
Community CooperationCope with Natural Disasters
3) กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่น้อยกว่า 7 หน่ วยกิต
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
1 (60)
Preparation for Professional Experience
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
6 (360)
Professional Experience
การเตรี ยมพร้อมสหกิจศึกษา
1 (60)
Preparation for Cooperative Education

22

2534804

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 (600)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ย นรายวิชาใดๆ ในหลัก สู ต รมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุ รี โดยไม่ ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็ จหลักสูตร
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ศึกษาด้ วย
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ตนเอง
.............. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
3
0
6
.............. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
3
0
6
.............. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
3
0
6
1511401 ปรัชญาเบื้องต้น
3
3
0
6
2531101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3
3
0
6
2531201 หลักการพัฒนาชุมชน
3
3
0
6
รวม
18
18
0
36
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 18
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ศึกษาด้ วย
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
ตนเอง
............. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
3
0
6
............. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
3
0
6
............. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
3
0
6
2531202 จิตวิทยาชุมชน
3
3
0
6
2531104 ประวัติศาสตร์ชุมชน
3
3
0
6
2531108 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3
2
2
5
รวม
18
17
2
35
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 19

23

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
..............
..............
..............
2532401
2532402
2532901

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
3
จริ ยธรรมสาหรับนักพัฒนา
3
3
ชุมชนศึกษา
3
2
ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3
2
รวม
18
16
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 20

ปฏิบัติ
0
0
0
0
2
2
4

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6
6
6
5
5
34

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วย
กิต
3
3
3

ทฤษฎี

.............. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
2532204 การพัฒนาชุมชนเปรี ยบเทียบ
2
2532207 การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ และ
2
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2532103 เศรษฐศาสตร์สาหรับนักพัฒนา
3
3
2532902 การวิจยั เชิงปริ มาณ
3
2
2532408 การจัดการความรู ้ในงานพัฒนาชุมชน
3
2
รวม
18
14
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22

0
2
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
5
5

0
2
2
8

6
5
5
32

ปฏิบัติ
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

2533301 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒน
3
2
ชุมชน
2533302 การพัฒนาและการจัดการโครงการ
3
2
2533404 การบริ หารงานพัฒนาชุมชน
3
2
2533105 ภูมิปัญญาไทย
3
2
4093128 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
3
2
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากร
2533413
3
2
เกษตร
รวม
18
12
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24

ปฏิบัติ
2
2
2
2
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
5
5
5
5
5

2
12

30

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

2533405 ภาวะผูน้ าชุมชนกับกระบวนการทางสังคม
3
2533402 ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาชุมชน
3
2533406 การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนา
3
ชุมชน
253341 คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3
.............เลือกเสรี ..................
3
.............เลือกเสรี ..................
3
รวม
18
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2
2

2
2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
5

2

2

5

2
3
3
14

2
0
0
8

5
6
6
32
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
1

2
2
2
2
0

2
2
2
2
60

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5
5
5
5
0

1
13

0
8

60
11/12

0
20

2534903
2534904
2534411
1744310
2534801

สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
การวิจยั เชิงคุณภาพ
สหกรณ์และการเงินชุมชน
การท่องเที่ยวในชุมชน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
หรื อ
2534803 การเตรี ยมพร้อมสหกิจศึกษา
รวม

นักศึกษาทีเ่ รียนเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 11
นักศึกษาทีเ่ รียนเตรียมพร้ อมสหกิจศึกษา ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 12
หมายเหตุ การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ มีจานวนชัว่ โมง 60ชัว่ โมง/ภาคการศึกษาคิเป็ น 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
การเตรี ยมพร้อมสหกิจศึกษา มีจานวนชัว่ โมง 60ชัว่ โมง/ภาคการศึกษาคิเป็ น 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

2534802 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
หรื อ หรื อ
2534804 สหกิจศึกษา
รวม

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6

0

360

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
0

6
6

0
0

600
360/600

0
0

นักศึกษาทีเ่ รียนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 360
นักศึกษาทีเ่ รียนสหกิจศึกษา ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 600
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก
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3.2 ชื่ อ - นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่ อ-นามสกุล
นายอนุรักษ์ สิงห์ชยั

2

นายพนัส ชัยรัมย์

3

นางญาวิณีย ์ รักพาณิ ชย์

4

นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

5

นางสาวทิพย์วรรณ
จุลิรัชนีกร

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

อาจารย์ ปร.ด. (สังคมวิทยา)
ศศ.ม. (สังคมวิทยา)
วท.บ. (เครื่ องกลเกษตร)
อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
วท.บ. (พัฒนาการเกษตร)

อาจารย์ ศศ.ม. (ปรัชญา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)
อาจารย์ ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
อาจารย์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร
ประยุกต์)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ -เคมี)

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี )

สถาบัน

2559 2560 2561 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
สถาบันราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

33

33

33

33

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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1

ตาแหน่ ง
วิชาการ

27

27

28

3.2.2 อาจารย์ประจา

ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล
นายอนุรักษ์ สิงห์ชยั

2

นายพนัส ชัยรัมย์

3

นางญาวิณีย ์ รักพาณิ ชย์

4

นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

5

นางสาวทิพย์วรรณ
จุลิรัชนีกร

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

อาจารย์ ปร.ด. (สังคมวิทยา)
ศศ.ม. (สังคมวิทยา)
วท.บ. (เครื่ องกลเกษตร)
อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
วท.บ. (พัฒนาการเกษตร)

สถาบัน

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี )
2559 2560 2561 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยชียงใหม่
สถาบันราชภัฏลาปาง

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

อาจารย์ ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

36

36

36

36

อาจารย์ วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร
ประยุกต์)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ -เคมี)

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

33

33

33

33

อาจารย์

ศศ.ม. (ปรัชญา)
ค.บ. (สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

28

1

ตาแหน่ ง
วิชาการ

29

3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)

ชื่ อ-นามสกุล

6

นางกอบกุล วิศษิ ฏ์สรศักดิ์

7

8
9

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ผูช้ ่วย ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
ศาสตราจารย์ อ.ม. (ศาสนาเปรี ยบเทียบ)
อ.บ.(ภาษาไทย-สังคมวิทยา)
นายอภิรัตน์ อุดมทรัพย์
อาจารย์ Ph.D. (Rural Development)
M.S. (Rural Development)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
นางสาวไพลิน ทรัพย์อุดมผล
อาจารย์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
นายกิตตินนั ท์ บุญรอด
อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ประมง)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Central Luzon State University
Central Luzon State University
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี )
2559 2560 2561 2562
30

30

30

30

31

31

31

31

36

36

36

36

36

36

36

36

29

ลาดับที่

ตาแหน่ ง
วิชาการ

30

ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง
วิชาการ

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สถาบัน

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี )
2559 2560 2561 2562

นางสาวฐิติมา สุวรรณชาติ

อาจารย์

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ไทย)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

36

36

36

36

11

นางสาวรุ่ งอรุ ณ ปิ ยะฤทธิ์

อาจารย์

ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
ครุ ศาสตรบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4

4

4

4

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับที่
1

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาวมยุรี วัดแก้ว

ตาแหน่ งวิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สถาบัน

รองศาสตราจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี )
2559 2560 2561 2562
4

4

4

4

30

10

31

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถบูรณาการความรู ้ที่ศึกษาเล่าเรี ยนในหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนกับงานที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน/สถานประกอบการได้
4.1.2 มีทกั ษะและความสามารถในการปฏิบตั ิ งานพัฒนาชุมชนจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน/
สถานประกอบการ
4.1.3 มีมนุ ษยสัมพันธ์ปรับตัวเข้ากับหน่ วยงาน/สถานประกอบการและสามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลาและมีความรับผิดชอบ
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
4.2.1 ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ของชั้น ปี ที่ 4 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เลื อ กวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา หรื อฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษา/
(สัปดาห์)
1/(1-16)

2/(1-16)

ขั้นปี ที่

ทักษะ
1
เตรี ยมฝึ กประสบการณ์หรื อเตรี ยมฝึ กสหกิจ
ศึกษา
หรื อ เตรี ยมพร้อมสหกิจศึกษา
ฝึ กประสบการณ์ หรื อ สหกิจศึกษา

2

3

4




5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรื อการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
แล้วนาผลการศึกษามาวิเคราะห์และจัดทาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนโดยดาเนินงานใน
รู ปแบบโครงการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ รวมถึงการเขียน
รายงานผลการดาเนินโครงการ โดยทุกขั้นตอนเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เพื่อคิดวิเคราะห์ ค้นคว้านวัตกรรมในรู ปแบบการเขียนโครงการ
นาเสนอ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่นได้จริ ง
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2) สามารถจัดทาโครงการไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งในงานการพัฒนาชุมชนได้
3) สามารถทางานเป็ นทีมและปรับตัวทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของชั้นปี ที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
1) วิชา 2534801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
1(60) หรื อ
วิชา 2534802 การเตรี ยมพร้อมสหกิจศึกษา
1(60)
2) วิชา 2534803 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
6(360) หรื อ
วิชา 2534804 สหกิจศึกษา
6(600)
5.5 การเตรียมการ
1) การวางแผนและการจัดเตรี ยมอาจารย์ผสู ้ อนที่มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์การ
ทางานในแขนงวิชาต่ าง ๆ มาให้ ค วามรู ้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ก ารปฏิบตั ิ งานต่ างๆในหมวดวิชา
เฉพาะเพื่อให้นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ วิธีการ และลักษณะการทางานจริ งในด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการจัดทาโครงการ
2) กาหนดชัว่ โมงการให้ค าปรึ ก ษาจัด ทาบัน ทึ ก การให้ ค าปรึ ก ษาให้ข ้อมูลข้าวสารเกี่ ยวกับ
โครงการทางเว็บไซต์ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ อีกทั้งมีตวั อย่างโครงการให้ศึกษา
3) เตรี ยมหนังสื อเอกสาร ตาราที่ สอดคล้องกับแขนงวิชาต่ างๆ และสาขาอื่น ๆ ไว้เพื่อศึก ษา
ค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทางานโครงการหรื องานวิจยั ที่บนั ทึกในสมุดให้คาปรึ กษา
โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้กาหนดรู ปแบบการนาเสนอตามระยะเวลานาเสนอ
เนื้อหาสาระ โดยโครงการหรื องานวิจยั ดังกล่าวนั้นต้องสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง และการ
จัดสอบการนาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 1 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
1) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ทั้ง ส่งเสริ มและสนับสนุนให้นกั ศึกษามีจิตสาธารณะ ด้วยการนาความรู ้
ต่อ
ที่ เรี ย นมาใช้ในการให้บริ ก ารวิชาการแก่ ชุมชนและท้อ งถิ่น ผ่าน
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม
กิจกรรมของหลักสูตรหรื องานในรายวิชา
2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ นให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะการใช้โ ปรแกรม
สาเร็ จรู ปที่ เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และ สามารถนา
ความรู ้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ผ่านกิจกรรมของหลักสูตรหรื องานในรายวิชา
3) ด้านการคิดวิเคราะห์ และ
ส่งเสริ มให้การเรี ยนรู ้แบบ Project base learning หรื อ Research base
การพัฒนาตนเอง
learning ในรายวิชาชุมชนศึกษา และรายวิชาการบริ หารงานพัฒนา
ชุมชน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะ มีดงั นี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู ้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริ ยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและ
การปฏิบตั ิงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบตั ิงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสี ยสละ ซื่ อสัต ย์สุจ ริ ต มีค วามรับผิดชอบต่ อตนเอง วิชาชี พและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึ กสมาธิ และมี
การฝึ กฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินยั การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิ ดโอกาสให้นัก ศึก ษามีกิ จ กรรมที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อสังคม และแสดงถึงการมี
เมตตากรุ ณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่ องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่ องการแต่งกายและการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบี ยบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผูส้ อนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรี ยน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริ มาณการทุจริ ตในการสอบ
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6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน ไม่ดดั แปลงข้อ
ค้นพบ
2. ทักษะทางความรู้
2.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
1) มีทกั ษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็ นพื้นฐานชีวิต
2) มี ค วามรอบรู ้ ติ ด ตามความก้า วหน้ า ทางวิ ช าการในวิ ช าที่ ศึ ก ษา และน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู ้ในวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) เท่ าทัน สถานการณ์ ค วามเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
1) ใช้ก ารสอนหลายรู ปแบบ โดยเน้น หลักทางทฤษฎี และการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิด องค์
ความรู ้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมและการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรี ยนในการบูรณาการความรู ้ในวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) ฝึ กการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริ ง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบตั ิประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริ ง
6) ประเมิน จากการทวนสอบผลสัมฤทฺ ธ์ ิของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นปัญญา
1) ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning)มอบหมายงานที่
ส่งเสริ มการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึ ก ษาค้น คว้า จากสื่ อ ที่ ห ลากหลาย จากสถานที่ จ ริ ง และสรุ ป วิ เคราะห์
สังเคราะห์ ทารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบตั ิประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกแก่ ก ารแก้ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบาทผูน้ าหรื อผูร้ ่ วมทีมงาน
3) มีทกั ษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5) มีทกั ษะในการสร้างเสริ มความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรื อองค์กร
อย่างเหมาะสม
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4.2 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ส่งเสริ มการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็ นผูน้ า และการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่ วมกิ จ กรรมสโมสร กิ จ กรรมของมหาวิท ยาลัยฯ เพื่ อ
ส่งเสริ มทักษะการอยูใ่ นสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่ วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่ งเสริ มให้นัก ศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิด เห็ น ภายในกรอบแห่ งสิ ทธิ
เสรี ภาพของตนเองและผูอ้ ื่น
6) ใช้วิธีก ารสอนแบบเปิ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็ น เพื่อฝึ กการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริ มการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
4.4 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรี ยน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรื อการออกฝึ กภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับโอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการติ ด ต่ อสื่ อ สารและน าเสนอข้อมู ล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้ความรู ้พ้ืน ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล น าไปประยุก ต์ใช้ในการด าเนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบนั
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกาหนดปั ญหาเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริ มให้มีก ารวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้น คว้าองค์ความรู ้จ ากแหล่งข้อมูลต่ างๆโดยใช้ค อมพิว เตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็ นสื่อการสอน
4) การจัดการเรี ยนรู ้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผเู ้ รี ยนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู ้นาไปปฏิบตั ิ นาไปใช้แก้ปัญหา
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ด ้านการวิเคราะห์เชิ งตัว เลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง( )
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
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1050101 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วน
บุคคล
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร
1510101 จริ ยธรรมและทักษะชีวิต
1520101 ทักษะการเรี ยนรู ้สารสนเทศ
1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ
1520103 การคิดเชิงสร้างสรรค์
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1. 1. 1. 1.
1 2 3 4
   

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่ อสารและการ
ปัญญา
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5.
5.1
5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
2 3 4
                  

40

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
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1.
3








1.
4








2. ความรู้
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1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
1540204 ภาษาไทยสาหรับครู
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยน
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมอาเซียน
1550107 ภาษาอังกฤษสาหรับครู

1.
1








4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. 5. 5.
5.1
2 3 4
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1590101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
1590102 ภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสื่อสาร
1610101 ภาษาเขมรเบื้องต้น
1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น





















































































1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น
1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น
1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1580101 ภาษาฮินดีเบื้องต้น
1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร

1.
1







5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่ อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5.
5.1
1 2 3 4 5 6
2 3 4
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1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
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2. ความรู้
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1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
1630101 ภาษามลายูเบื้องต้น
1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
2010101 สุนทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2010102 ช่างเมืองเพชร
2050101 สุนทรี ยภาพทางนาฏศิลป์
2060101 สุนทรี ยภาพทางดนตรี
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2500101 การเมืองและการปกครองของไทย
2500102 วิถีไทย

1.
1













4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. 5. 5.
5.1
2 3 4
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1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

2500103 ความเป็ นพลเมือง
2500104 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
2500105 เพชรบุรีศึกษา
2500106 อาเซียนศึกษา
2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
2500108 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
2500109 สังคมน่าอยู่
2500110 อัตลักษณ์ไทย
2560111 การต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
2560101 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
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3560101 การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น
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1.
2











3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่ อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5.
5.1
1 2 3 4 5 6
2 3 4
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้
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3560102 ทักษะความเป็ นผูน้ าและการทางาน
เป็ นทีม
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3560504 การบริ หารการเงินส่วนบุคคล
3600101 การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4010702 วิทยาศาสตร์กบั ชีวิต
4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4010704 ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
4020101 เคมีในชีวิตประจาวัน
4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
1. คุณธรรมและ
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่ อสารและการ
จริยธรรม
ปัญญา
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5.
5.1
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
2 3 4
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1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
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2. ความรู้
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4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต
4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
4040101 คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4040102 การคิดและการตัดสินใจ
4070301 การสร้างเสริ มสุขภาวะ
4070302 สุขภาพครอบครัว
4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ
4080102นันทนาการเพื่อชีวิต
4080103 รู ปร่ างและการควบคุมน้ าหนัก
4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา
4080105 ทักษะการว่ายน้ า

1.
1













4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. 5. 5.
5.1
2 3 4
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3.
5 1 2 3 4 1 2 3 4
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1. 1. 1. 1.
1 2 3 4
4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น
   
4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน    
4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
   
สื่อสาร
5000101 เกษตรในชีวิตประจาวัน
   
5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
   
5060609 ทรัพยากรทางน้ าและการอนุรักษ์
   
5070311 การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน    
5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบ
   
ธุรกิจ
5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ
   
5070615 เครื่ องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
   

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่ อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5.
5.1
1 2 3 4 5 6
2 3 4
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1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
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5540602 พลังงานทดแทน
5540603 การประหยัดพลังงาน
5570103 ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
5580704 เทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ
5590101 การขับขี่ปลอดภัย
5800101 เทคโนโลยีทอ้ งถิ่น
7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทาเอกสารงาน
คานวณ
7130402 เทคโนโลยีการนาเสนองาน
7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
8010801 การช่วยฟื้ นคืนชีพ
8010802 การจัดการดูแลผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ

1.
1







4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. 5. 5.
5.1
2 3 4
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและ
จริยธรรม
1. 1. 1. 1.
1 2 3 4
   

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่ อสารและการ
ปัญญา
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5.
5.1
5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
2 3 4
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8010804 ชีวิตและสุขภาพ
8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคน
                      
ไทย
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กาหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2552
(TQF : HEd.) ของ 5 ทักษะมีดงั นี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
1) เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และปราศจากการครอบงาทางความคิด
และการปฏิบตั ิของมนุษย์
2) เป็ นผูเ้ อื้ออานวยต่อการเสริ มสร้างพลังชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็ น
ธรรมโดยใช้พลังความรู ้ภูมิปัญญาและหลักการมีส่วนร่ วมเป็ นสาคัญ
3) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่ตระหนักต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่มและชุมชน
4) เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิงาน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมในการเรี ยนสอนทุ ก วิช าและจัด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมเช่นการเสวนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักพัฒนาชุมชน เป็ นต้น
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
ประเมินจากพฤติกรรมการเรี ยนการสอนเช่นการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบการ
แสดงออกและแนวความคิดที่สะท้อนทั้งจากข้อเขียนและการอภิปรายถกเถียงทาง
วิชาการรวมทั้งการฝึ กภาคปฏิบัติสนามในชุ มชนเป็ นต้น โดยการประเมินทั้งจาก
อาจารย์ประจาวิชาผูร้ ่ วมชั้นเรี ยนและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
2. ทักษะทางความรู้
2.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
1) มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองที่มีผลต่อการพัฒนา
2) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน
3) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการวางแผนการพัฒนาและการบริ หารจัดการ
ทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ในประเด็นการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมทุ นทางสังคมเศรษฐกิจพอเพียง การ
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จัดการความขัดแย้งวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคมท่องเที่ยว ชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน การปกครองตนเองของชุมชนและท้องถิน่ และการเมืองภาคประชาชน
4) มีความรู ้ ความเข้าใจและมีทักษะในการดาเนิ น การวิจ ัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นตามระเบียบวิธีวิจยั เพื่อขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงชุมชน
5) มีความรู ้ความสามารถในการจัดการความรู ้ทางการพัฒนาชุมชน
6) มีค วามรู ้และมีทัก ษะในการใช้เทคนิ ค การทางานในรู ปแบบต่ างๆ อาทิ การเป็ น
วิ ท ยากร กระบวนการการจัด ประชุ ม อย่ างมี ส่ ว นร่ วม การจัด กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การระดมความคิดเห็นการวางแผนอย่างมีส่วนร่ วม เป็ นต้น
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจยั ค้นคว้าอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ
(Discussion) การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามในชุมชนเพื่อนาความรู ้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ิและ
เป็ นการฝึ กจากประสบการณ์จริ ง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
การประเมินการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้จากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น การสอบ
รายวิชา การสอบโครงงานวิจยั ภาคสนาม และการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามในชุมชน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นปัญญา
1) มีทกั ษะทางปัญญาในวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุ งตนเอง
2) มีทกั ษะในการคิดอย่างเป็ นระบบและเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมนุ ษย์
กับสภาวะแวดล้อมทางสังคม
3) มีค วามสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ ประเมิ น ปั ญ หาของชุ มชนในประเด็ น ต่ างๆ
ร่ วมกับภาคีการพัฒนาชุมชน
4) มีสานึกสาธารณะในกระบวนการปฏิบตั ิงานพัฒนาชุมชน
5) เป็ นนักปฏิบตั ิงานพัฒนาชุมชนที่คิดอย่างใคร่ ครวญและไตร่ ตรอง
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นปัญญา
จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจยั ค้นคว้าอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ
(Discussion) และการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามในชุมชน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นปัญญา
การประเมินการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
สอบรายวิชา การสอบเค้าโครงงานวิจยั เชิงคุณภาพ การฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามในชุมชนและการ
ถอดบทเรี ยนจากการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีทกั ษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ชุมชนและภาคีความร่ วมมือในการพัฒนา
ชุมชน
2) มีทกั ษะในการสื่ อสารกับชุมชนและภาคีความร่ วมมือที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม
3) มีความตระหนักและเคารพในความแตกต่ างหลากหลายของกลุ่มภาคี การพัฒนา
ชุมชน
4) มีทกั ษะและความสามารถในการจัดเวทีเสวนา
4.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ ใช้ในการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ด ้านความสัม พัน ธ์ระหว่างบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจยั ค้นคว้าอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ
(Discussion) และการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามในชุมชนทั้งโดยความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละ
คนและการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม/ทีม
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด ชอบ
การประเมินการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจาก
พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาเช่นการแบ่งงาน/ร่ วมงานในการเรี ยนและการค้นคว้าวิจยั
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษานักศึกษากับอาจารย์นักศึกษากับบุคคลภายนอก
และนักศึกษากับชุมชนการประสานงานกับบุคคล/หน่วยงาน/ชุมชนภายนอกในการวิจยั การเข้า
ร่ วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการและการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามเป็ นต้น
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูลหรื อปั ญหาโดยอาศัยหลักการทางสถิติและ
หลักการเชิงคุณภาพ
2) มีความสามารถในการใช้ขอ้ มูลทางสถิติและความรู ้ในด้านต่างๆในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน
3) มีทกั ษะในการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั องค์กรและชุมชน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ดา้ นการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจยั ค้นคว้าอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ
(Discussion) การฝึ กภาคปฏิบัติ ในชุ มชนการจัด เวที ช าวบ้านและการจัด ประชุ ม สัม มนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
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5.3 กลยุทธ์ก ารประเมิน ผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นการวิเคราะห์เชิ งตัว เลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมิน การเรี ยนรู ้ ด ้านทัก ษะในการวิเคราะห์และการสื่ อสารจากการอภิ ปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสอบรายวิชาการฝึ กภาคปฏิบตั ิและการสัมมนาโดยการประเมิน
อาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์นิเทศงานภาคสนาม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1
ปรัชญาเบื้องต้น
หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลักการพัฒนาชุมชน
เศรษฐศาสตร์สาหรับนักพัฒนา
จริ ยธรรมสาหรับนักพัฒนา
ชุมชนศึกษา
ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. 5. 5.
1 2 3
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1511401
2531101
2531201
2532103
2532401
2532402
2532901

1.
1.3 1.4 2.1 2.2
2
   
   
   
  
   
   
   

3. ทักษะทางปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1

2534903
2532106
2531102

ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาและการจัดการโครงการ
การบริ หารงานพัฒนาชุมชน
ภาวะผูน้ าชุมชนกับกระบวนการทางสังคม
การจัดการความรู ้ในงานพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยังยืน
สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
อารยธรรม
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. 5. 5.
1 2 3
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2533301
2533302
2533404
2533405
2534408
2534409
2533410

1.
1.3 1.4 2.1 2.2
2
   
   
   
   
   
  

3. ทักษะทางปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

2531202
2531103

2533406
2534904
2532104
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2532203
2532204
2532402
2533303

จิตวิทยาชุมชน
ความรู ้ทางการปกครองสาหรับนักพัฒนา
ชุมชน
ประชากรศาสตร์
การพัฒนาชุมชนเปรี ยบเทียบ
ภาษาอังกฤษสาหรับการพัฒนาชุมชน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชน
การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนาชุมชน
การวิจยั เชิงคุณภาพ
ประวัติศาสตร์ชุมชน

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทางปัญญา
ตัวเลข การ
2. ความรู้
จริยธรรม
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.
2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3.
4. 4. 4. 5. 5. 5.
1.1
1.3 1.4 2.1 2.2
4.1
2
3 4 5 6 1 2 3 4 5
2 3 4 1 2 3
                    
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

2532105
2532207

                    





























































































































































































56

2532205
2532206
2532208
2532902
2533105
2533207
2533304
2533407

ภูมิสงั คม
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ศาสนากับการพัฒนา
การพัฒนาทุนมนุษย์
เศรษฐศาสตร์การเมือง
การวิจยั เชิงปริ มาณ
ภูมิปัญญาไทย
ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
สวัสดิการชุมชน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชน

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทางปัญญา
ตัวเลข การ
2. ความรู้
จริยธรรม
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.
2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3.
4. 4. 4. 5. 5. 5.
1.1
1.3 1.4 2.1 2.2
4.1
2
3 4 5 6 1 2 3 4 5
2 3 4 1 2 3
                   
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1.1

2533413

คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
สหกรณ์และการเงินชุมชน
การท่องเที่ยวในชุมชน
อาหารเพื่อการค้า
หลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้ในชุมชน
การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
การเป็ นผูป้ ระกอบการในงานพัฒนาชุมชน
หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผน
สิ่งแวดล้อม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากร
เกษตร
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. 5. 5.
1 2 3
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2533411
2534411
1743310
4093128
2534402
2533412
2534401
2533208

1.
1.3 1.4 2.1 2.2
2
   
  
  
  
  
  
   

3. ทักษะทางปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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รายวิชา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
1. คุณธรรม
3. ทักษะทางปัญญา
ตัวเลข การ
2. ความรู้
จริยธรรม
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.
2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3.
4. 4. 4. 5. 5. 5.
1.1
1.3 1.4 2.1 2.2
4.1
2
3 4 5 6 1 2 3 4 5
2 3 4 1 2 3
                   
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

2533414
2533415

การพัฒนาการเกษตรในชุมชนที่ยงั่ ยืน
การรับมือภัยพิบตั ิทางธรรมชาติโดยความ
ร่ วมมือชุมชน

2534801

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

                    

2534802
2534803
2534804

การเตรี ยมพร้อมสหกิจศึกษา
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษาการพัฒนาชุมชน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฏระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2553
(หมวด 7)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรมีการกาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และดาเนิ นการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอก
สามารถตรวจสอบได้ดงั นี้
1) หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตาม
แผนการสอน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบของคณะ กาหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ
ระยะเวลาการดาเนิ นการทวนสอบ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิกรณี การประเมินผลสัมฤทธิ์มีความผิดปกติ
และดาเนินการรายงานผลการทวนสอบ
2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชา มีค ณะกรรมการหลัก สู ต รพิจ ารณาความเหมาะของ
ข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอนและทาการประเมินข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตรร่ วมด้วย
3) การทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ในระดับ หลัก สู ต ร มีร ะบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถาบัน อุด มศึก ษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และรายงานผล
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้ อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาโดยใช้แบบสอบถามหรื อประชุมร่ วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่ วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
จากการฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
3) มี ค ณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน ผลการฝึ กปฏิบัติ งาน โครงงาน และ/หรื อ
งานวิจยั ที่ผเู ้ รี ยนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1การได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านความรู ้ได้รับ
ตรงกับงานที่ ทา ทัก ษะความสามารถที่ เรี ย นน าไปใช้ได้ก ับ งานที่ ท าความมั่น ใจของบัณ ฑิ ต ในการ
ประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
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2.2.3 การประเมิน จากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความ
พร้อมและคุณสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.4 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู ้จากสาขาวิชาที่เรี ยน สามารถนาไป
ประกอบอาชี พ ได้ ข้อเสนอแนะในการปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รจากศิ ษ ย์เก่ า และ/หรื อข้อเสนอแนะจาก
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้ อมของนัก ศึก ษาในการเรี ยน และคุณ สมบัติอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1. มีความประพฤติดี
2. ผ่านการเข้าร่ วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. สอบได้รายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมิน
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
7. สอบผ่านการประเมินความรู ้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2553
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและคาปรึ กษาเพื่อเรี ยนรู ้และปรับตัวเข้าสู่การเป็ นอาจารย์ในคณะ
1.2 มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู กับ อาจารย์ใ หม่ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.3 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ เพื่อนาไปใช้ในการสอนและการวิจยั
อย่างต่ อเนื่ อง โดยผ่านการทาวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต นสอน สนับสนุ น ด้านการศึก ษาต่ อ การ
ฝึ กอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ให้อาจารย์ใหม่เข้าสังเกตการณ์การเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน ในรายวิชาของหลักสูตร
2.1.2 ให้อาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลแก่
อาจารย์ใหม่
2.1.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมหรื อสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการ
จัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริ มและกระตุน้ ให้เขียนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร ทั้งที่เป็ นบทความ
วิชาการ เอกสารประกอบการสอน ตารา งานวิจยั เป็ นต้น
2.2.2 ส่งเสริ มให้ทาวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้นาองค์ความรู ้ในหลักสูตร เพื่อการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
มีคณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการบริ หารหลักสูตร ดังนี้
1.1 มีการบริ หารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558
1.2 มีการบริ หารหลักสู ต รตามโครงสร้างคณะ คื อ ประธานสาขาวิชาคณะกรรมการสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ทาหน้าที่จดั การเรี ยนการสอน และบริ หารจัดการหลักสูตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็ นผูก้ ากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนแนวปฏิบตั ิให้แก่
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
1.4 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับคณะและ
อาจารย์ผสู ้ อนติดตามและรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร โดยกระทาทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
1.6 การดาเนินการบริ หารหลักสูตรมีการดาเนินการดังนี้
1.6.1 ระดับรายวิชา
1) ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อยืนยัน
การจัดตารางสอน และวันกาหนดส่ง มคอ.3 และ มคอ. 4 ในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2) มอบหมายให้ส ารวจและรายงานความต้องการเพื่อจัด เตรี ยมความพร้อ มในด้าน
เครื่ องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน สื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอน
3) รายงานแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
1.6.2 ระดับคณะ
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสู ตร ภายหลังเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ 2
2) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา และแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผสู ้ อนทราบเป็ นรายบุคคล เพื่อปรับปรุ งการสอนต่อไป
3) เมื่อสิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผสู ้ อนส่ ง มคอ.5 และ
มคอ.6 เพื่อจัดทา มคอ. 7สาหรับเป็ นข้อมูลสาหรับการปรับปรุ งหลักสูตรต่อไป
4) แต่ งตั้งคณะกรรมการปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รทุ ก 5 ปี ท าหน้าที่ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่ งคนต่ อปี และมีการค านวณรายรับจากงบประมาณ
แผ่นดิน และรายได้จากค่าลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
ลาดับ
รายการ
จานวน หน่ วยนับ
1
เครื่ องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและเครื่ องพิมพ์
3 ชุด
2
กล้องดิจิตอล
1 เครื่ อง
3
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1 เครื่ อง
4
เครื่ องคอมพิวเตอร์ All in one
2 เครื่ อง

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดซื้อหนังสื อตารา และ
สื่ออื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้อง ตามที่อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาเสนอแนะรายชื่อสาหรับให้บริ การแก่
อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้าและใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิน ความเพียงพอของทรัพยากรด าเนิ น การโดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา
2.4.1 คณะกรรมการหลัก สู ตรการพัฒนาชุมชน ประเมิน ทรั พยากรและจานวนงบประมาณที่
จาเป็ นต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.4.2 สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเมินหนังสื อ
ตารา สิ่ งพิมพ์ สื่ ออื่น ๆ และการบริ หารทางคอมพิวเตอร์อิน เทอร์ เน็ ตและการค้นคว้าต่าง ๆ ซึ่งเป็ นการ
ประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยประสานผลการประเมินจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ
2.4.3 นักศึกษาประเมิน โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรในการสนับสนุ นการเรี ยนการ
สอนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นในการประชุม/สัมมนา
เช่น การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็ นต้น
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 ทดสอบความรู ้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) ความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
และคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
3.1.2 ทดสอบปฏิบตั ิการสอน
3.1.3 สอบสัมภาษณ์
3.1.4 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครู ทั้งในด้านการ
สอน การวิจยั การบริ การชุมชน และการทานุบารุ งรักษาศิลปวัฒนธรรม
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
3.2.1 อาจารย์แจ้งให้นัก ศึก ษาประเมิน การจัดการเรี ยนการสอนในทุ กรายวิชาเมื่อสิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษา
3.2.2 กรณี วิชาฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม บุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องในแหล่งฝึ กร่ วมประเมินความรู ้
ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะของนักศึกษา
3.2.3 อาจารย์ผสู ้ อนประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3.2.4 เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเพื่อรวบรวมและจัดทาร่ างการปรับปรุ ง
หลักสูตร และร่ วมประชาพิจารณ์ให้ขอ้ คิดเห็น
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
3.3.1 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.3.2 การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและต้อง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะสอน
3.3.3 ประธานสาขาวิชาเป็ นผูเ้ สนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผูม้ ีคุณสมบัติตรงความ
ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
3.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าหนึ่งภาคการศึกษา
3.3.5 ประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษเมื่อสิ้ นสุดภาคการศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
4.1.1 มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบก่อนการ
รับเข้าทางาน
4.1.2 ต้องผ่านการสอบแข่ งขัน ที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยให้
ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ ง และทัศนคติต่อการให้บริ การอาจารย์และ
นักศึกษา
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4.1.3 มหาวิทยาลัยออกกฎ ระเบียบในการบริ หารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรี ยนการสอนให้
ครบกระบวนการ (รับสมัคร คัดเลือก ต่ อรอง บรรจุ ปฐมนิ เทศ อบรม และพัฒนาบุ ค ลากร ระบบการ
พิจารณาความดีความชอบ)
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิ าน
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จดั สรรงบประมาณเพื่อการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานให้กบั
บุคลากร
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุก
คน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์
ของคณะทุก คนจะต้องทาหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึ ก ษาทางวิชาการให้แก่นัก ศึก ษา และทุ ก คนต้องก าหนด
ชัว่ โมงให้คาปรึ กษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึ กษากิ จกรรม
เพื่อให้คาปรึ กษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยืน่ คาร้องได้ และ
มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาอุทธรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกาหนดเป็ นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
จากสภาพสังคมปัจจุบนั ที่มีปัญหาสลับซับซ้อนการกระจายอานาจในการบริ หารจัดการภาครัฐลง
ไปในชุ มชนและท้องถิ่น มากขึ้ น การพึ่งตนเองของชุมชนและการพัฒ นาชุ มชนไปสู่ ค วามเป็ นชุ มชน
เข้มแข็งส่ งผลให้ก ารผลิต บัณ ฑิ ต ด้านการพัฒ นาชุ มชนมีค วามจ าเป็ นมากขึ้ น ในส่ ว นของการติ ด ตาม
คุณภาพบัณฑิตนั้นมีการสารวจความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคุณภาพของบัณฑิตเป็ นประจาทุกปี
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(1)
(2)

7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปี ที่ ปี ที่ ปี ที่ ปี ที่ ปี ที่
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน
1 2 3 4 5
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน
    
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
    
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานนคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

(3)

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
กาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่
แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการจัดการเรี ยน
การสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละ
หนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรื อ วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
หรื อกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ใน
รายละเอียดหลักสู ตร ทั้งนี้ หลักสู ตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตอ้ งมีผลการดาเนินการที่
บรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่ หลักสู ตรที่ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุ งยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยนโดยอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรื อไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นัก ศึกษา การตอบคาถามของนักศึก ษาในชั้น เรี ยน ซึ่ งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่ กล่าวข้างต้นแล้ว ก็จ ะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
ได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน จะสามารถชี้ได้ว่า
ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจหรื อไม่ในเนื้ อหาที่สอนไป ส่วนช่วงหลังการสอนหากพบว่ามีปัญหามีขอ้ เสนอแนะ
จากผูเ้ รี ยนก็จะต้องมีการดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรี ยนการสอน เพื่อนาไปปรับปรุ งกลยุทธ์
การสอนและพัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มกี ารประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระทา เมื่อนักศึกษาเรี ยนจบหลักสู ตร ติดตามประเมินความรู ้
ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบตั ิงานได้หรื อไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมี
การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรั บปรุ งและพัฒนาหลัก สู ต ร ตลอดจนปรับปรุ งกระบวนการการ
จัดการเรี ยนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยสารวจจากนักศึกษาปี สุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผูใ้ ช้
บัณฑิต และผูท้ รงคุณวุฒิ
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย
แสดงการปรับปรุ งดัชนี ดา้ นมาตรฐานและคุ ณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุ งและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุ งย่อย/หรื อบางรายวิชา ทาได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุม
ผูบ้ ริ หารระดับคณะ อาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา จะทาให้ทราบปัญหาใน
การบริ หารหลักสู ต รทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จ ะ
ดาเนินการปรับปรุ งรายวิชานั้น ๆ ได้ทนั ที ซึ่งก็จะเป็ นการปรับปรุ งย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนั้นควรทาได้
ตลอดเวลาที่ พ บปั ญ หา พร้ อมรายงานผลการปรั บ ปรุ ง ต่ อคณะกรรมการวิช าการ สภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัย
4.2 การปรับปรุ งหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินนั้นทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
รหัสวิชา ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication

1540202

1540203

หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3–0–6)

การฝึ กและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการฟังการพูด การอ่าน และการเขียนให้สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การแปลความ การตีความ และ
การขยายความฝึ กพูดในสถานการณ์ ต่าง ๆ เขี ยน และการใช้สื่อประสมในทางวิชาการในการ
น าเสนอผลการสื บค้น โดยเน้น กระบวนการทักษะสัมพัน ธ์ทางภาษาจริ ยธรรมในการใช้
ภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริ ง
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการพูด การ
เขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิ จ การเขียนจดหมายธุรกิจ
การเขียนหนังสื อโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจ
ผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริ ง
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสาร
จากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และนาเสนอได้
การฟั ง เพื่ อ จับ ใจความ การฟั งเพื่ อ การวิ เคราะห์ ก ารฟั ง เพื่ อ การตี ค วาม การฟั งอย่า งมี
วิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การอ่านเพื่อการตีความ
และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริ ง
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1540204

ภาษาไทยสาหรับครู

3 (3–0–6)

Thai for Teachers

1550101

1550102

1550103

1550104

การฝึ กและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการฟังการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย
ธรรมชาติ ข องภาษา ลัก ษณะเฉพาะของภาษาไทย หลัก การใช้ภ าษาไทยเพื่ อการสื่ อ สาร
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาด้านการฟัง
การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะความเป็ นครู
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจาวัน โดยใช้ศพั ท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
นาเสนอความคิดและความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและสากลที่ได้จากการฟังและการอ่าน จาก
สื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริ ง
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ การศึกษาค้นคว้า การฟังและการอ่าน การอนุมานความ การจับ
ใจความและรายละเอียดสาคัญ การสรุ ปความ และนาเสนอข้อมูลด้วยการพูดและการเขียนสั้น
ๆ ต่อบุคคล ต่อสาธารณะ การแสวงหาความรู ้สื่อต่าง ๆ สื่ อออนไลน์สาธารณะ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามเนื้อหาและบริ บท การสนทนาในโอกาส
ต่างๆ การแสดงความคิดเห็ น การอ่านสรุ ปความ การเขียนในงานอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ศพั ท์
สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรู ้เบื้องต้นของภาษาอังกฤษด้านเสี ยงและโครงสร้างทางภาษา คาศัพท์ ความหมายของ
ประโยค การเรี ยงลาดับ ค า การออกเสี ย งค า วลี และประโยค เพิ่ม พู น ทัก ษะการสื่ อสาร
ระดับพื้นฐาน เรี ยนรู ้คาศัพท์อย่างน้อย 1,500 คา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับบริ บทของผูเ้ รี ยนและสากล
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1550105

1550106

1550107

1560101

1560102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทาง
ธุรกิจ
English for Business Communication

3 (3–0–6)

ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตาม
บริ บท การสื่ อสารทางธุ ร กิ จ ทั้ งเนื้ อหาและวิ ธี ก ารตามสถานการณ์ พั ฒ นาความรู ้
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ การนาเสนอสิ นค้า การสื่ อสารทางธุรกิจท้องถิ่นและสากล
ทัว่ ไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทาง
3 (3–0–6)
วัฒนธรรมอาเซียน
English for ASEAN Cultural Communication
การฝึ กทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซี ยนอย่างบู รณาการ ใช้ค าศัพท์ สานวน และภาษาที่ ถูกต้องเหมาะสมกับบริ บทใน
อาเซี ยน ศึก ษาข้อมูลความรู ้ ร ะดับ พื้น ฐานของประเทศสมาชิ ก อาเซี ยน พัฒ นาทัก ษะการ
น าเสนอความคิ ด ความรู ้ การอภิ ปราย การติด ต่ อสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ และการ
แสวงหาความรู ้ผา่ นสื่อต่าง ๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
การศึก ษาและพัฒ นาทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ยนภาษาอังกฤษเพื่ อ เป็ น
เครื่ องมือในการสื่ อสารทางด้านการเรี ยนการสอนและการปฏิบัติ งานในสถานศึกษา การ
สื บ ค้น ข้อ มู ล แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น น าเสนองานทางวิ ช าการ และการฝึ กสอนใน
สถานการณ์จริ ง โดยใช้คาศัพท์สานวนและรู ปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสม
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝึ กทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าในระดับต้น และศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาพม่า ระบบเสียง คา ประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรู ปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
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1570101

1570102

1580101

1580102

1590101

1590102

ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese

3 (3–0–6)

หลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน (ฮัน่ อวี่ พินอิน) การอ่าน
ออกเสี ยงที่ถูกวิธีและเป็ นมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขี ยนภาษาจีน ขั้นพื้น ฐาน ฝึ กท่องจาบทสนทนาและอ่านข้อความสั้น ๆ และเขี ยนประโยค
พื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ไวยากรณ์พ้นื ฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดย
ใช้คาศัพท์ สานวน และรู ปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Hindi
เรี ยนรู ้ระบบเสียงภาษาฮินดี ฝึ กทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และ
เรี ยนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์และสานวนพื้นฐานได้
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่ อสาร
3 (3–0–6)
Hindifor Communication
เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฮิ นดีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรู ปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรี ยนรู ้ระบบเสี ยงภาษาญี่ ปุ่น ฝึ กทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรี ยนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์ และ
รู ปประโยคขั้นพื้นฐานได้
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
3 (3–0–6)
Japanesefor Communication
พัฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ นเพื่ อ การสื่ อสารใน
ชีวิตประจาวัน สามารถใช้ค าศัพท์ สานวนและรู ปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม
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1610101

1610102

1620101

1620102

ภาษาเขมรเบื้องต้น
Basic Khmer

3 (3–0–6)

เรี ยนรู ้ระบบเสียงภาษาเขมร ฝึ กทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวันและ
เรี ยนตัวอักษรภาษาเขมร เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์และสานวนพื้นฐานได้
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร
3 (3–0–6)
Khmerfor Communication
เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดย
ใช้คาศัพท์ สานวนและรู ปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรี ยนรู ้ตวั อักษรเกาหลีและรู ปแบบการประสมคา ฝึ กทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูดอ่านและ
เขียน คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ข้นั พื้นฐาน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3 (3–0–6)
Koreanfor Communication
เรี ย นรู ้ ทัก ษะการอ่านและการออกเสี ย งอัก ษรเกาหลีข้ นั พื้ น ฐาน ศึก ษาและฝึ กทัก ษะการ
สนทนาเรื่ องทัว่ ๆ ไปเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และการใช้คาศัพท์ สานวนต่างๆ

ตามวัฒนธรรมเกาหลี
1630101

1630102

1640101

ภาษามลายูเบื้องต้น
Basic Malay

3 (3–0–6)

ฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูในระดับต้น และศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษามลายูระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน
ภาษามลายูเพื่อการสื่ อสาร
3 (3–0–6)
Malayfor Communication
เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน
โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรู ปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนามในระดับต้น และศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาเวียดนามระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน
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1640102

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
Vietnamfor Communication

3 (3–0–6)

เรี ยนรู ้ แ ละพัฒ นาทัก ษะด้า นการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น ภาษาเวี ยดนามเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิต ประจาวัน โดยใช้ค าศัพ ท์ ส านวนและรู ปประโยคที่ ถูก ต้องเหมาะสมเชิ งสังคมและ
วัฒนธรรม

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1050101 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development

3 (3–0–6)

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุ ษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุ ษย์ดา้ นชีววิทยาจิตวิทยา
สังคมวิทยา และจริ ยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสั มพันธ์
และการทางานเป็ นที ม ทัก ษะการจัด การภาวะความขัด แย้ง ทัก ษะการคิ ด อย่างมีวิจ ารณญาณ
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู ้จากสื่อต่าง ๆ และการเสริ มสร้างสุขภาวะ
1050102 ทักษะชีวติ เพื่อความงอกงามส่ วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบ ทักษะชีวิตในด้านส่ วนบุคคล
ครอบครัว ด้านสังคม การเรี ยนรู ้การพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความสมดุ ลในการดาเนิ น ชีวิตอย่างมี
ความสุขแบบยัง่ ยืน
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเป็ นมา และความสาคัญของการสร้ างสัน ติ ภาพใน โลกยุด ใหม่ สันติ ภ าพใน
ทัศนะของนักจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจยั เกี่ยวกับความรุ นแรงจากภัยอันตรายและภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติ ภาวะผูน้ าและการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ การเตรี ยมชีวิตเพื่อการอยู่ ใน
สังคมอย่างสันติสุข วิถีทางไปสู่สนั ติภาพและการสร้าง ความสมานฉันท์ รวมทั้งการประยุกต์หลัก
ศาสนาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
1050213 จิตวิทยาการสื่ อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่ อสาร วิธีการศึกษาการสื่ อสารในองค์การ การสื่ อสารระหว่างบุคคล
กลุ่มและองค์การ การเป็ นผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่ อสาร โครงสร้าง
ขององค์ก ารที่ สัมพัน ธ์กบั ประสิ ทธิ ภ าพของการสื่ อสาร ผลกระทบของการสื่ อสารต่ อผลการ
ปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู ้
ทางจิต วิทยา เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิภ าพในการติ ดต่ อสื่ อสารที่ เกิ ด ขึ้น ในองค์ก าร ได้แก่ การ
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ประชาสัมพันธ์ดว้ ยหลักจิตวิทยา การบริ หารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน
และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล
1510101 จริยธรรมและทักษะชีวติ
3 (3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิด เกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ จริ ยธรรม หลักจริ ยธรรม เพื่อการ
ดาเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆการคิดอย่างมีวิจารณญาญ การแก้ปัญหา การ
เรี ยนรู ้การพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรู ้ และพัฒนาปัญญาเพื่อการดารงตนอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมอย่างมีสนั ติสุข
1520101 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสาคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ หารกลยุทธ์และทักษะ
การแสวงหาความรู ้จากสื่อต่างๆ สืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์การรวบรวม
และประเมิน ค่ าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ สารสนเทศ เพื่อการน าไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ การนาเสนอสารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการ มีจริ ยธรรมในการใช้
สารสนเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systemic Thinking Skills
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบการคิดสังเคราะห์เชิงระบบ การคิดประเมินเชิงระบบ
และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่ งใด ๆ บนพื้นฐานที่ว่าแต่ละสิ่ งล้วนเป็ นหนึ่ งหน่ วยระบบ
และมีความเป็ นระบบ สิ่งเหล่านั้น เช่น ตนของตนเอง บุคคลอื่น องค์กร ทรัพยากร สังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
1520103 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมายและความสาคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการ วิธีการและเทคนิ คในการคิดเชิง
สร้างสรรค์ การพัฒนาในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ฝึ กสร้างต้นแบบที่ได้จากการคิดเชิงสร้างสรรค์
2010101 สุ นทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลัก สู ตรสุ นทรี ยศาสตร์ การรับรู ้ ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การพัฒนา
ประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป์ รู ปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของงานทัศนศิลป์ ใน
โลกศิลปะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั เพื่อการพัฒนา อารมณ์ ความรู ้สึกและจิตใจของตนเอง ให้เจริ ญ
งอกงามไปสู่คุณค่า ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก้าวทันโลกในปัจจุบนั และอนาคตต่อไป
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2010102 ช่ างเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan

3 (3–0–6)

ประวัติ งานช่างเมืองเพชร เนื้ อหา แรงบัน ดาลใจ และกระบวนการสร้างงาน ช่างเมืองเพชร คติ
สัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและการฝึ ก
ปฏิบตั ิทกั ษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึ กสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง
2050101 สุ นทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรี ยศาสตร์ สุ นทรี ยภาพ การรับรู ้ความงามทางธรรมชาติ ความสาคัญ ที่มา ลักษณะและชนิ ด
การแสดงของไทย สากล ที่ มีต่อวิถีชีวิตไทย นาฏศิลป์ พื้น เมือง นาฏศิลป์ ท้องถิ่น นาฏศิลป์ ไทย
นาฏศิลป์ ประเทศเพื่อนบ้านความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึ กทักษะทางนาฏศิลป์
2060101 สุ นทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรี ยศาสตร์ สุ นทรี ยภาพ มีความรู ้ความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่ องดนตรี
วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรี ไทยดนตรี สากล และดนตรี อาเซียน ผ่านประสบการณ์ตรง
เพื่อน าไปสู่ สุน ทรี ยภาพและการน าไปใช้ให้เกิ ด ประโยชน์ ก ับการด าเนิ นชี วิต ได้อย่างสมบู รณ์
ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึ กทักษะทางดนตรี
2500100 วิถีชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสาคัญ แนวคิดทฤษฎีและหลักการของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนาองค์ความรู ้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริ ง
ในชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน
2500104 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสาคัญ ของสิ่ งแวดล้อมและทรั พยากรธรรมชาติ ระบบนิ เวศน์ ห่ วงโซ่ อาหาร
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์
ทางสิ่ งแวดล้อมและภัย ธรรมชาติ การเปลี่ย นแปลงภู มิอากาศ ภาวะโลกร้ อน เทคโนโลยีที่ มี
ผลกระทบต่ อมนุ ษ ย์และสิ่ งแวดล้อมการจัด การทรั พ ยากรโดยเน้น ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
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2500105 เพชรบุรีศึกษา
Phetchaburi Study

3 (3–0–6)

ภู มิ ศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ เพชรบุ รี และท้อ งถิ่ น ใกล้เคี ย ง ชนเผ่าและชาติ พ ัน ธุ์ อิ ท ธิ พ ลของ
ภู มิศาสตร์ และประวัติ ศาสตร์ ที่ มีผลต่ อวัฒ นธรรม สังคม ศิลปวัฒ นธรรม วิถีชีวิต ภู มิ ปัญ ญา
ท้องถิ่น อาหาร และแหล่งท่องเที่ยวศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในเพชรบุรี ปัญหา
และการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการสื บ
ทอดวัฒนธรรมและประเพณี ของจังหวัดเพชรบุรี

3) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
2500101

2500102

2500103

การเมืองและการปกครองของไทย
Politics and Thai Government

3 (3–0–6)

ศึก ษาพื้ น ฐานของการเมืองและการปกครองที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้งในอดี ต จนถึงปั จ จุ บัน ที่ ใช้ใน
ประเทศไทย การปกครองของไทยเชิ งประวัติ ศาสตร์ ที่ ผ่านมา ก่ อนสมัยสุ โขทัย สมัย
สุโขทัย สมัยกรุ งศรี อยุธยา กรุ งธนบุรี สมัยกรุ งรัตนโกสินทร์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปั จจุบนั ความเป็ นมาของอานาจ ค่านิยมที่
มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็ นพลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริ หาราชการไทยในปัจจุบนั
วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวฒั นาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
สถาบัน ทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติ พนั ธุ์และวัฒ นธรรม ภู มิปัญ ญาที่
ส่ งเสริ มการปรั บ ตัว และด าเนิ น ชี วิต แบบไทย สภาพปั ญ หาและแนวทางแก้ไขปั ญ หา
สังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์ของไทยและของโลกในปัจจุบนั เพื่อความเข้าใจการ
พัฒ นาและการเปลี่ย นแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยใน
สังคมโลก
ความเป็ นพลเมือง
3 (3–0–6)
The Citizenship
การเป็ นพลเมืองดี การเป็ นพลโลกที่ดี สร้างความรู ้ ความเข้าใจแนวคิด และความจาเป็ น
ของการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้และมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรี ยนรู ้บทบาทของสถาบัน
ต่ างๆ ศึก ษาความเป็ นประชาธิ ป ไตย หลัก สิ ทธิ ม นุ ษ ยชน พัฒ นาความเข้าใจเกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปั จจุบนั ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่ มี
ผลกระทบต่ อ สิ่ งต่ างๆของโลกตระหนัก ถึงความสาคัญ ของบริ บทโลกระดับ ท้อ งถิ่ น
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ระดั บ ชาติ แ ละการตั ด สิ น ใจทั้ งในระดั บ บุ คคลและระดั บ สั ง คม การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของโลก
อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติ ค วามเป็ นมาของประชาคมอาเชี ย น กลไกและกฏบัต รอาเชี ย น วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคม
อาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมัน่ คง
ปัญหาการค้ามนุ ษย์ ยาเสพติด สิ่ งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรี ยนรู ้ดา้ น
การปฏิบตั ิศึกษาข้อมูล การนาเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์คงามรู ้ ความคิด เจตคติ ค่านิยม
ที่เหมาะสม
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติ พระราชอัจฉริ ยภาพ พระราชกรณี ยกิจ หลักการทรงงาน และการประยุตก์
ใช้โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ อันเกี่ยวเนื่ องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ และพระมหากษัตริ ย ์
กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
เสริ มสร้างการประพฤติ ปฏิบัติ ต นตามสถานภาพและบทบาทของนักศึก ษาส่ งเสริ มให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่นมีบุคลิกภาพที่ดีปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาททาง
สังคมเคารพกฎระเบียบมีวินัยในตนเองเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น มีภูมิ คุม้ กันดารงชีวิตอย่างไม่
ประมาทมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นกรณี ศึกษาในสภาพที่
เป็ นจริ งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาโดยให้นักศึกษาจัดทาโครงการ
เพื่อแก้ปัญหาภายในหรื อภายนอกมหาวิทยาลัย
สังคมน่ าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริ มสร้างความเข้าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น คุณค่าของนักศึกษาที่
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2500110

2500111

2560101

มีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีส่วนร่ วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม สร้าง
จิตสานึ กต่อส่ วนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนให้เหมาะสมต่อกาลเทศะ
มารยาททางสังคม การเสี ยสละ มีจริ ยธรรมในการดาเนิ นชีวิต และจิตอาสาเพื่อสังคม ใช้
กระบวนการเรี ย นรู ้ ผ่านกรณี ศึ ก ษาในสภาพที่ เป็ นจริ ง ทั้ง สถานการณ์ ปั ญ หา แนว
ทางแก้ไขปั ญหา โดยให้นัก ศึกษาจัดทาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น
อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชี วิต ความเป็ นอยู่ต ามวิ ถี ไทย ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และค่ านิ ย มที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
ชีวิตประจาวัน ภาษา ศาสนาและการดารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่
ละท้องถิ่น วัน สาคัญ ต่ างๆ มารยาทไทย นาฏศิลป์ ไทย อาหารไทย การเสริ มสร้างและ
อนุรักษ์ความเป็ นไทย การอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ปั ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ปั จจัย เงื่ อ นไขที่ ท าให้ เกิ ด จากการทุ จ ริ ตและประพฤติ
มิชอบ วิเคราะห์บูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่ องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุจริ ตการป้องกันแก้ไขในปัจจุบนั มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ต นโยบาย มาตรการต่ างประเทศนโยบายในการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
กฏหมายในชีวติ ประจาวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจาเป็ นต้องใช้ ในชีวิตประจาวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั ศึกษาหลักกฎหมายและนิ ติ
สัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิ ทธิและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนู ญ ศึกษาความรู ้เบื้องต้น เกี่ ยวกับ กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความแพ่ ง และกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญา กฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ การประยุ ก ต์ แ ละบู รณาการใช้ ก ฎหมาย ให้ ไ ด้ เป็ นผลจริ ง ใน
ชีวิตประจาวัน
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การเป็ นผู้ประกอบการเบื้องต้น
Entrepreneurshipfor the Beginner

3 (3–0–6)

บทบาทของธุ รกิ จขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิ จ วิธีการจัด ตั้งองค์ก รธุ รกิ จ หน้าที่ต่ างๆ
ทางด้านการบริ หาร มนุ ษยสัมพันธ์และการปฏิบตั ิงานในธุรกิจขนาดย่อมการควบคุมทาง
การเงิน และธุรกิจ การดาเนิ นการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ การมีวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ที่ประสบผลสาเร็ จ การเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยการรวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ทักษะความเป็ นผู้นาและการทางานเป็ นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความสาคัญของผูน้ าและภาวะความเป็ นผูน้ า รู ปแบบของผูน้ า บทบาทของ
ผูน้ าและผูต้ ามที่ดี จิตวิทยาและเทคนิ คการเป็ นผูน้ า การเสริ มสร้างบุคลิกภาพ ทักษะการ
ทางานเป็ นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาในการ
ทางานร่ วมกัน
เศรษฐศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โ ภค ลัก ษณะสาคัญ ของตลาดสิ น ค้าที่ มีก ารแข่ งขัน อย่างสมบู รณ์ และไม่สมบู รณ์
หลัก การค านวณรายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงิ น และการคลัง
การค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงิน การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์
ในชีวิตประจาวัน
การบริหารการเงินส่ วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเป้ าหมายของการบริ หารการเงิน ส่ วนบุ ค คล การวางแผนการเงิ น ส่ ว น
บุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริ หารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่
อาศัย การบริ หารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่ องใช้ที่จาเป็ นการบริ หารหนี้ส่วนบุคคล
การบริ หารความเสี่ ยงและการประกันความมัน่ คงของบุคคลการออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ
การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่ องมือช่ว ยบนเว็บสาหรั บการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ ตัว แบบธุ รกิ จของการพาณิ ชย์
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อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการชาระเงิน อิเล็กทรอนิ ก ส์ปั ญหาทางกฎหมายและจริ ยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา
หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
4010701

4010702

4010703

4010704

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Our World, Science and Technology

3 (3–0–6)

บทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุ มชนและประเทศชาติ ดา้ น
พลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมการเกษตรทัก ษะในการคิ ด วิ เคราะห์ สามารถเข้าใจปั ญ หาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้
วิทยาศาสตร์ กบั ชีวติ
3 (3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบของ
สารเคมีต่ อสิ่ งแวดล้อม รั งสี จากดวงอาทิ ต ย์และสารกัมมัน ตรังสี เครื่ องใช้และอุปกรณ์
ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อมนุ ษย์ สภาพแวดล้อม
สังคม การเมือง และวัฒ นธรรม ใช้วิทยาศาสตร์ คิ ดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปั ญหา และ
แก้ปัญหาในชีวิตได้
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรั พ ยากร เทคโนโลยีในการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาสิ่ งแวดล้อ ม ทัก ษะการสร้ า ง
นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณ์ปัจจุบนั ของภัยพิบตั ิ ทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริ เวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจาก
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
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รหัสวิชา

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา

4020101

เคมีในชีวติ ประจาวัน
Chemistry in Daily Life

4020102

4030001

4030002

4030003

หน่ วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3–0–6)

ความรู ้เกี่ยวกับผลิต ภัณ ฑ์เคมีต่ าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสี ฟัน สารทาความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่ องสาอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็ นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น
เคมีและภูมปิ ัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ การดื่ม การกินหรื อการแก้ปัญหา
สุ ข ภาพ ความสัมพันธ์ข องภู มิปัญญาไทยและการใช้ความรู ้ทางเคมี ปฏิกิริ ยาเคมีในภู มิ
ปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงามและ
การดารงชีวิต
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ จริ ยธรรมการอนุ รักษ์ การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุ ษย์การออกแบบและการจัดการพื้นที่อนุ รักษ์ การจัดการ
ระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์
พืชพรรณเพื่อชีวติ
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความสาคัญและคุณ ค่าของพืชพรรณต่อชี วิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภู มิปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุ รักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ทัก ษะการคิ ด อย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวติ ประจาวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวัน
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4040101

4040102

4070301

4080101

4080102

คณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
Mathematics in Daily Life

3 (3–0–6)

คณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้
ในการชาระค่ าไฟฟ้ าและน้ าประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ่อนชาระ และคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลัก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ความคิ ด สร้ างสรรค์ การคิ ดเชิ ง ระบบ การ
วิเคราะห์ ข้อมูลข่ าวสาร ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุ ผล กระบวนการตัดสิ นใจ กระบวนการ
แสวงหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ กาหนดการเชิงเส้น และการนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวัน
การสร้ างเสริมสุ ขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
เรี ยนรู ้ความสาคัญของสุขภาวะทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร ยา
และสมุนไพร อนามัยส่ วนบุคคล การสร้างเสริ มคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะ
ชีวิตเชื่ อมโยงระหว่างตนเองและผูอ้ ื่นให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีค วามสุ ข หลักการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เห็นประโยชน์ของการออกกาลังกาย ปัจจัยและผลกระทบที่มีต่อ
สุขภาพของประชากรในอาเซียน
กีฬาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รู ปแบบ วิธีการออกกาลังกายและ
การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้ องกัน การ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่น
และผูด้ ูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผเู ้ รี ยนสนใจฝึ กทักษะการเล่นกีฬาเป็ นทีมและ
ทักษะความเป็ นผูน้ าในทีมกีฬา
นันทนาการเพื่อชีวติ
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และขอบข่ ายของกิ จ กรรมนัน ทนาการ การเลือ ก
กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนากิจกรรมนันทนาการ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน การเป็ นผูน้ านันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททาง
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4080103

4080104

4080105

4090101

สัง คมในการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการ การกิ จ กรรมนัน ทนาการส าหรั บ ตนเอง
ครอบครั ว และสังคม ฝึ กทัก ษะการท างานเป็ นที ม และทัก ษะความเป็ นผูน้ ากิ จ กรรม
นันทนาการ
รูปร่ างและการควบคุมนา้ หนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับรู ปร่ างของมนุ ษย์ที่สัมพันธ์กบั น้ าหนักที่เหมาะสม ความสัมพัน ธ์
ระหว่างน้ าหนัก ตัว ที่ เหมาะสมกับ สุ ข ภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให้
พลังงานต่อการควบคุมน้ าหนักตัว การคานวณน้ าหนักตัวที่เหมาะสม การคานวนพลังงาน
ที่ร่างกายต้องการ การกาหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารเพื่อการลดน้ าหนัก การ
กาหนดโปรแกรมการออกกาลังกาย การออกกาลังกายเพื่อการควบคุมน้ าหนัก
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์ ก ารกี ฬา บทบาทที่สาคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ ในการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬา รวมไปถึงความรู ้เบื้องต้นขององค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาในแต่ละสาขา ได้แก่ สรี รวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์ การกีฬา ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธีทางการกีฬา และการจัดการ
การกีฬาฝึ กทักษะการเป็ นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทักษะการว่ายนา้
2 (1–2–3)
SwimmingSkill
ฝึ กทักษะการว่ายน้ า การช่วยเหลือคนจมน้ า การเอาตัวรอดจากภัยทางน้ า และเทคนิ คของ
กีฬาว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่างๆ การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อการเล่นกีฬาว่ายน้ า
อุปกรณ์ การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติการะเบียบมารยาท ในการแข่งขัน การเป็ นผูช้ มที่ดีและ
ความปลอดภัย
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสาคัญของอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารอาเซี ย นและอาหารยุโรป อาหารประจ าชาติ อาเซี ย น วิธีก ารประกอบอาหารขั้น
พื้นฐานสาหรับอาหารที่เป็ นที่นิยม ฝึ กปฏิบตั ิ และศึกษาดูงาน
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4100904

4120101

5000101

5040606

5060609

การแพทย์แผนไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Traditional Medicine in Daily Life

3 (3–0–6)

การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน หลักการดูแลสุขภาพการป้ องกันโรค
และความเจ็บป่ วยด้วยการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อ
รักษาโรคหรื ออาการเบื้องต้นที่พบได้บ่อย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านความ
งาม โดยประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึกษาองค์ประกอบที่ สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทารายงานการสร้างตารางคานวณ การ
นาเสนอผลงาน การสื่ อสารบนระบบเครื อข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารสมัย ใหม่ อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้งศึก ษากฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุ ขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
ทัก ษะการใช้เทคโนโลยีอ ย่า งมี วิ จ ารณญาณและใช้สื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศอย่า ง
สร้างสรรค์
เกษตรในชีวติ ประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวันการเรี ยนรู ้ทกั ษะทางการเกษตรไปใช้
ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
การเลีย้ งสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธุ์ของสัตว์
หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์เลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ์ การเลี้ยงสัตว์ อาหาร
และการให้อาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรคเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดภัยและความ
เพลิดเพลินรวมถึงการบาบัดโรคของมนุษย์ดว้ ยสัตว์เลี้ยง
ทรัพยากรทางนา้ และการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรัพยากรแหล่งน้ า ชายฝั่ง และนิ เวศวิทยาของแหล่งน้ า บทบาทความสาคัญของทรัพยากร
แหล่งน้ าต่อสภาพแวดล้อมของโลก ปั ญ หามลพิษ ทางน้ า และแนวทางการป้ องกัน แก้ไข
และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า
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การถนอมอาหารในชีวติ ประจาวัน
Food Preservation in Routine Life

3 (2–2–5)

ความรู ้และทักษะเบื้องต้นในการถนอมอาหาร การเน่ าเสียของวัตถุดิบ การป้ องกันการเน่ า
เสี ยโดยใช้วิธีการถนอมอาหารต่าง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอมอาหาร
โดยการใช้ความร้อน การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น การเลือกใช้ภาชนะบรรจุเพื่อถนอม
อาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารการเรี ยนรู ้ทกั ษะทางการถนอมอาหารใน
ชีวิตประจาวัน
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรู ้เบื้องต้นของขนมอบ วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ การตลาด
และการจัดการธุรกิจขนมอบการเรี ยนรู ้ทกั ษะทางการขนมอบไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไป
ประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู่ และน้ าดื่มการอ่านฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมีและ
จุ ลิ น ทรี ยอ์ าหารที่ ส่ ง เสริ ม การมี สุ ข ภาพดี อาหารป้ อ งกัน โรคและก่ อให้เกิ ด โรคความ
ปลอดภัยในการบริ โภคอาหาร อาหารสุ ขภาพในท้องถิ่น การสื บค้น ข้อมูลด้านอาหารเพื่อ
สุขภาพ
เครื่ องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรู ้เบื้องต้นของเครื่ องดื่ม ส่ วนประกอบของเครื่ องดื่ม เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทาเครื่ องดื่ ม หลัก การและเทคโนโลยีการผลิต เครื่ องดื่ ม เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่ องดื่ ม
ปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์ และโทษของเครื่ องดื่ ม การตลาดและการจัด การธุรกิ จ
เครื่ องดื่ม การเรี ยนรู ้ทกั ษะทางการทาเครื่ องดื่มไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพ
เพื่อการพึ่งพาตนเองได้
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรู ้พ้ืน ฐานที่เกี่ย วข้องกับพลังงานหมุนเวีย น ได้แก่ พลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงานลม
พลังงานชีว มวล พลังน้ าและพลังงานหมุนเวีย นรู ปแบบใหม่ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้ า
และพลังงานความร้อน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนส่ ง ได้แก่เอทานอล ไบโอดีเ ซล
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เป็ นต้น ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น และโครงการพระราชดาริ เพื่อสร้างความ
มัน่ คงทางพลังงานอย่างยัง่ ยืน
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
EnergySaving
ความรู ้ เบื้ องต้น เรื่ องการเกิ ด พลังงานและพลังงานไฟฟ้ า การคิ ด ค่ าไฟฟ้ าเบื้ องต้น การ
ประหยัดพลังงานสาหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน ความสาคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัด พลังงาน
แนวทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าสาหรับชีวติ ประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ค่าพารามิเตอร์ ต่างๆทางไฟฟ้ า เครื่ องมือวัดและการวัดค่าทางไฟฟ้ า
เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การฝึ กปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร การบารุ งและตรวจซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้าพื้นฐานภายใน
บ้าน
เทคโนโลยีอจั ฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลัก การพื้น ฐาน การทางานและการใช้งานเทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เครื่ องเล่นเกม หุ่ นยนต์ เครื่ องดูดฝุ่ น มัลติมีเดีย ระบบมัลติทชั และ
ทัชสกรี น รู ปแบบต่ าง ๆ การอ่ านข้อมูลทางด้านเทคนิ ค จากคู่ มือ การเลือกซื้ อ การดู แล
บารุ งรักษา และการซ่อมบารุ งเบื้องต้น การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
การขับขีป่ ลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินยั การจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ ปลอดภัย ความรู ้เบื้องต้นการ
ตรวจสอบยานยนต์ก่อนการขับขี่ การขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับประหยัดพลังงานการปฏิบตั ิการขับ
ขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัย และการประเมินพฤติกรรมการขับขี่
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู ้ เกี่ ย วกับภู มิปั ญ ญาท้องถิ่น การบู ร ณาการองค์ค วามรู ้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปัญญาหาท้องถิ่นได้ เทคโนโลยีท้องถิ่นด้านเกษตรพื้นบ้าน
ด้านอาหารและสุ ขภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านวัสดุและ
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เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ด้านการบริ หารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกป้ องคุม้ ครองภูมิ
ปัญญาด้านเทคโนโลยีทอ้ งถิ่น
การใช้ ซอฟต์แวร์ จดั ทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้ซอฟต์แวร์ ตารางทาการ รู ปแบบเอกสารและแบบฟอร์ มที่ เกี่ยวกับการคานวณ ทั้งในราชการและ
ธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์ แผ่นตารางทาการเบื้ องต้นในการจัดทาเอกสาร การคานวณเชิงอิเล็กทรอนิ กส์
รู ปแบบต่างๆ การสร้างกราฟอย่างง่าย และการนาเสนอเอกสารงานคานวณที่จดั ทาขึ้น การพัฒนาและการ
จัดเก็บเอกสารงานคานวณให้มีประสิทธิภาพ ง่ายต่ออาการค้นหา และการรักษาปลอดภัยของข้อมูล
การใช้ เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations
การใช้ซอฟต์แวร์ การนาเสนองาน การจัดรู ปแบบอักษร การแทรกข้อความ การค้นหาคา
การสะกดและตรวจไวยากรณ์ ข องค า การแทรกรู ปภาพ การวาดรู ปจากเครื่ อ งมื อที่
กาหนดให้ การทารู ปร่ างอัตโนมัติ การทาอักษรข้อความศิลป์ การสร้างแผนภูมิ การสร้าง
ตาราง การทาภาพนิ่ง การทาพื้นหลังของเอกสารการนาเสนองาน การนาเสนอเอกสาร การ
ตั้งเวลาในการนาเสนอ การบันทึกเสียงผูบ้ รรยาย การทาเสี ยงเอกสารนาเสนองาน และการ
สร้างเอกสารการนาเสนองานแบบเคลื่อนไหว
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิวเตอร์ ข้ นั พื้นฐานองค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนการสอน การทารายงาน
การสร้างตารางค านวณ การน าเสนอผลงาน การสื่ อสารบนระบบเครื อข่ าย และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สารสมัย ใหม่ในการสอน กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณ และสุ ขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์
การช่ วยฟื้ นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้านและ
ชุมชน และการช่วยฟื้ นคืนชีพเบื้องต้นในภาวะฉุ กเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสาคัญของการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นสูง
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การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรู ้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบตั ิ ระบบบริ การทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบตั ิ
ต่ างๆการช่ ว ยเหลื อและฟื้ นฟู ผูป้ ระสบภัย พิ บัติ ท้ ังด้านร่ างกายและจิ ต สังคม ประเด็ น
จริ ยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
ชีวติ และสุ ขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
กาเนิ ดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิ ด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพัน ธ์ข องอาหารและโภชนาการกับมนุ ษ ย์ การบริ โภคอาหารอย่างสมดุ ล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริ โภค สิ่ งแวดล้อมและปั จจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อสุขภาพ การดูแลส่งเสริ มและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวฒั นาการระบบหลักประกันสุ ขภาพไทย การปฏิรูปและการ
พัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิและหน้าที่ของประชาชน การเข้าถึง
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพ การบริ ห ารจัด การกองทุ น บทบาทของ
ประชาชนและองค์ก ารปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในการมีส่ว นร่ วมพัฒ นาระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสู ตร และชื่ อปริญญา
หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ระหว่างหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2554
ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย :

ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
Bachelor of Arts Program in Community ภาษาอังกฤษ :
Development

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
Bachelor of Arts Program in Community
Development

เหตุผล

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ภาษาอังกฤษ :

หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน
พ.ศ. 2559

92

หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2554
ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)

ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การพัฒนาชุมชน)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts
(Community Development)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts
(Community Development)

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

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

เหตุผล

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ชื่อย่อ (ไทย)

: ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การพัฒนาชุมชน)
: ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)

หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2559
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ระหว่างหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2554
โครงสร้ างของหลักสู ตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 139 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่ วยกิต

2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ข หมวดวิชาเฉพาะ
1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

30 หน่ วกิต
12 หน่วย
กิต
3 หน่วย
กิต
3 หน่วย
กิต
12 หน่วย
กิต
96 หน่ วยกิต
69 หน่วย

เหตุผล

โครงสร้ างหลักสู ตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 127 หน่วยกิต
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ข หมวดวิชาเฉพาะ
1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
ค หมวดวิชาเลือกเสรี

30
12
3
3
12
91
45
39
7
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1.หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไปปรั บ ปรุ งตาม
หลักสู ตรปรั บปรุ งหมวดวิชาศึ ก ษาทัว่ ไป
พ .ศ . 2558ข อ งม ห าวิ ท ยาลั ย ร าช ภั ฏ
เพชรบุ รี เพื่ อให้เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ ย นแปลงของสั งคมและสิ่ ง แวดล้อ ม
และให้นกั ศึกษามีโอกาสเลือกเรี ยนในสิ่ ง
ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการมาก
ขึ้น

2. หมวดวิช าเฉพาะด้านกลุ่ม วิ ช าเอก
บังคัลมีการเปลี่ยนแปลงจานวนสัดส่วน
หน่ ว ยกิ ต ลดลงจากเดิ ม 24 หน่ ว ยกิ ต
และกลุ่มวิชาเอกเลือก เพิ่มขึ้น 12 หน่วย
กิต
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ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร

หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2559

94

2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ภาคสนาม
ค หมวดวิชาเลือกเสรี

กิต
27 หน่วย
กิต
7 หน่วย
กิต
6 หน่วย
กิต
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตรกลุ่มวิชาแกน
หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ระหว่างหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2559
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
45 หน่ วยกิต
1511401 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2531101 หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
2531201 หลักการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
2532103 เศรษฐศาสตร์สาหรับนักพัฒนา
3 (3-0-6)
2532401 จริ ยธรรมสาหรับนักพัฒนา
3 (3-0-6)
2532402 ชุมชนศึกษา
3 (2-2-5)
2532901 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
2533301 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5)
2533302 การพัฒนาและการจัดการโครงการ
3 (2-2-5)
2533404 การบริ หารงานพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
2533405 ภาวะผูน้ าชุมชนกับกระบวนการทางสังคม 3 (2-2-5)
2534903 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
3
(2-2-5)

เหตุผล
1. หลักสู ตรได้มีการเพิ่มรายวิชา

2532204 การพัฒนาชุมชน
เปรี ยบเทียบ2533410ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน

2. มี ก ารเปลี่ ยนแปลงวิ ชา 2534904

การวิ จ ัย ภาคสนาม ให้เป็ น
“การวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ”เพื่อ ให้มีก าร
ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการวิ จั ย ที่ ชั ด เจน
ยิง่ ขึ้น

3. การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ และ
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น
วิชาเอกบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับ
ภูมิสังคม
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หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2554
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
69 หน่ วยกิต
1511401 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
2521102 หลักมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
2531101 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)
2531102 อารยธรรม
3 (3-0-6)
2531201 หลักการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
2531202 จิตวิทยาชุมชน
3 (3-0-6)
2551102 ความรู ้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
2532103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
2532203 ประชากรศาสตร์
3 (3-0-6)
2532401 จริ ยธรรมสาหรับนักพัฒนา
3 (3-0-6)
2532402 ชุมชนศึกษา
3 (2-2-5)
2532403 ภาษาอังกฤษสาหรับนักพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
2532901 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
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หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2559
2532204 การพัฒนาชุมชนเปรี ยบเทียบ
3 (2-2-5)

เหตุผล

2533410 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
อย่างยัง่ ยืน
3 (2-2-5)
2532207 การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3 (2-2-5)
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หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2554
2533301 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
2533302 การพัฒนาและการจัดการโครงการ
3 (2-2-5)
2533303 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชน
3 (3-0-6)
2533404 การบริ หารงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
2533405 ภาวะผูน้ าชุมชนกับกระบวนการทางสังคม 3 (3-0-6)
2533406 การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
2534408 การจัดการความรู ้ในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6)
2534409 เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
2534903 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
3
(2-2-5)
2534904 การวิจยั ภาคสนาม
3 (2-2-5)
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตรกลุ่มวิชาแกน
หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ระหว่างหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559
เหตุผล
กลุ่มวิชาแอกเลือก ไม่น้อยกว่า
39 หน่ วยกิต
2531102 อารยธรรม
3 (3-0-6) 1. เพิ่มจานวนหน่วยกิตที่
นักศึกษาจะเลือกเรี ยน
2531103 ความรู ้ทางการปกครองสาหรับนักพัฒนา 3 (3-0-6)
และเพิ่มรายวิชาใหม่ให้
2531202 จิตวิทยาชุมชน
3 (3-0-6)
สอดคล้องกับสภาพ
2533303 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
สังคม
3 (2-2-5)
2532203 ประชากรศาสตร์
3 (2-2-5) 2. เปลี่ยนแปลงรายวิชา
2532902 สถิติ
2532408 การจัดการความรู
3 (3-0-6)
้ในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5)
สาหรับการวิจยั ทาง
2533406 การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5)
สังคมศาสตร์ เป็ น
2534904 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3 (2-2-5)
2532902 การวิจยั เชิง
2534409 เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
3 (2-2-5)
ปริ มาณ
2532104 ประวัติศาสตร์ชุมชน
3 (3-0-6)
2532105 ภูมิสงั คม
3 (2-2-5) 3. เพิ่มรายวิชาดังนี้
- 2534402 หลักสูตร
2532205 ศาสนากับการพัฒนา
3 (3-0-6)
และการจัดการเรี ยนรู ้ใน
2532206 การพัฒนาทุนมนุษย์
3 (2-2-5)
ชุมชน
2532208 เศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
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หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
กลุ่มวิชาเอกเลือก 27 หน่ วยกิต
2532104 ประวัติศาสตร์ชุมชน
3 (3-0-6)
2532204 การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3 (3-0-6)
2532205 ศาสนากับการพัฒนา
3 (3-0-6)
2532206 การพัฒนาทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
2532208 เศรษฐศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
2532902 สถิติสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
2533105 ภูมิปัญญาไทย
3
(3-0-6)
2533207 ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
2533304 สวัสดิการชุมชน
3 (3-0-6)
2533407 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชน 3 (3-06)
2533411 คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
2534411 สหกรณ์ชุมชน
3
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หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
(3-0-6)

เหตุผล
- 2534401การเป็ น
ผูป้ ระกอบการในงาน3 (3-0-6)
พัฒนาชุมชน
- 2533412 การจัดการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิน่
-2533208 หลักการและ
ยุทธศาสตร์การวางแผน
สิ่งแวดล้อม
- 2533413การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการทรัพยากรเกษตร
- 2533414เศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาการเกษตรใน
ชุมชนที่ยงั่ ยืน
- 1744310 การท่องเที่ยว
ชุมชน
- 2532106ทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม
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หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559
2532403 ภาษาอังกฤษสาหรับนักพัฒนาชุมชน
3 (2-2-5)
2532902 การวิจยั เชิงปริ มาณ
3 (2-2-5)
2533105 ภูมิปัญญาไทย
3
(2-2-5)
2533207 ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
2533304 สวัสดิการชุมชน
3 (3-0-6)
2533407เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสาหรับการพัฒนาชุมชน 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 หลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้ในชุมชน 3 (2-2-5)
2534401การเป็ นผูป้ ระกอบการในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5)
2533412 การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
3 (2-2-5)
2533208 หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผน
3 (3-0-6)
สิ่งแวดล้อม

99

หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554

หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559
2533413การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
ทรัพยากรเกษตร
2533414 การพัฒนาการเกษตรในชุมชนที่ยงั่ ยืน
3 (2-2-5)
2533415 การรับมือภัยพิบตั ิทางธรรมชาติโดยความร่ วมมือชุมชน
3 (3-0-6)

เหตุผล
- 2532107 ประชาสังคม
- 2532108 สังคมวิทยา
ชนบทและเมือง
- 4093128 อาหารเพื่อ
การค้า

99

100

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตรกลุ่มวิชาแกน
หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ระหว่างหลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

2 (90)

100

หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
หลักสู ตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
เหตุผล
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2559
ในหมวดวิชาฝึ ก
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เลือกเรี ยนจากรายวิชาระดับปริ ญญา
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เลือกเรี ยนจากรายวิชาระดับ ประสบการณ์วิชาชีพ มี
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ตรี ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี ท่ีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ดังนี้
- 2534801 การเตรี ยมฝึ ก
หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
7 หน่ วยกิต
หมวดวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
7 หน่ วยกิต
ประสบการณ์วิชาชีพ จาก
2534801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
2534801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
1 (60)
2(90) เป็ น 1(60)
การพัฒนาชุมชนและสหกิจศึกษา
2(90)
2534802 การเตรี ยมพร้อมสหกิจ2ศึก(90)
ษา
1 (60)
- เพิ่มรายวิชา 2534802
2534802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน
2534803 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
6 (360)
การเตรี ยมพร้อมสหกิจ
และสหกิจศึกษา
5 (600)
2534804 สหกิจศึกษา
6 (600)
ศึกษา และ 2534804 สห
กิจศึกษา
- มีการปรับหน่วยกิตราย
วิชาการฝึ กประสบการณ์
ฯ เพิม่ ขึ้น 1 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็ นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรก บ่งบอกถึง หมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4
บ่งบอกถึง ระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึง ลาดับก่อนหลังของวิชา

1

2
1

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลังของวิชา
ลักษณะเนื้อหา

ระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
หมู่วชิ า การพัฒนาชุมชน

102

หมู่วชิ า การพัฒนาชุมชน อยู่ในหมวดวิชาสั งคมศาสตร์ โดยมีลกั ษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
เลข

ลักษณะเนื้อหาวิชา

รหัส (ใส่ หลัก1-2-3 (เว้น 4) –ใส่ 5 (เว้น 6-7))

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักการที่ทาให้รู้จกั ชุมชน/ศาสตร์การเข้าใจชุมชน
ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน/ศาสตร์การพัฒนา
หลักการบริ หารจัดการชุมชน
เครื่ องมือ/เทคนิค/วิธีการ
........................................................................
........................................................................
........................................................................
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
โครงการพิเศษ วิทยานิพนธ์ การสัมมนาและการวิจยั

253
253
253
253
253
253
253
253
253

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ภาคผนวก ง
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
ตาราวิชาชุมชนศึกษา
2 ผลงานวิจยั
2.1 อนุรักษ์ สิ งห์ชยั .(2545). วิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในการควบคุมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม.
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2 อนุรักษ์ สิงห์ชยั .(2549). วิจยั เรื่ อง การจัดการป่ าชุมชนจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี .มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.3 อนุรักษ์ สิงห์ชยั .(2557).วิจยั พื้นที่ทางสังคมแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในชุมชนไทย .เพชรบุรี .มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(ทุน สกอ.)
2.4 อนุรักษ์ สิงห์ชยั .(2558). วิจยั เรื่ อง ชุมชนพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร. เพชรบุรี .มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. บทความวิชาการ

3.1 Anurak Singchai .(2014).Social Space Poaching of Myanmar Migrant Workers in Thai Society.
Journal Development Research , November. p45–55
3.2 Anurak Singchai .(2015). The cultural Creation of Myanmese Migrant Workers in Samut Sakhon
Province .Journal Humanities Research ,March. p80–95
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
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ลาดับ
ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
1
นายอนุรักษ์ สิ งห์ชยั
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- ปร.ด.(สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558)
- ศศ.ม. (สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545)
- วท.บ. (เครื่ องกลเกษตร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(2539)

104

ลาดับ
ที่

นายพนัส ชัยรัมย์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- ศศ.ม (พัฒนาสังคม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (2551)
- วท.บ (พัฒนาการเกษตร) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (2548)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
4.1 ชุมชนศึกษา
4.2 การบริ หารงานการพัฒนาชุมชน
4.3 คอมพิวเตอร์ สาหรับนักพัฒนาชุมชน
4.4 การสัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
4.5 สังคมวิทยา
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 พนัส
ชัยรัมย์. ภาวะผูน้ าชุมชนกับกระบวนการทางสังคม. เพชรบุรี.ออยปริ้ นเตอร์ . 2557.
1.2พนัส
ชัยรัมย์. การพัฒนาและการจัดการโครงการ. เพชรบุรี. ออยปริ้ นเตอร์ . 2557.
.13 พนัส
ชัยรัมย์. การจัดการความรู ้ในงานพัฒนาชุมชน. เพชรบุรี. 2556.
1.4 พนัส
ชัยรัมย์. วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง. เพชรบุรี. ออยปริ้ นเตอร์ . 2555.
1.5 พนัส
ชัยรัมย์. การบริ หารงานพัฒนาชุมชน. เพชรบุรี. 2556.
2. ผลงานวิจยั
2.1 พนัส ชัยรัมย์และคณะ.(2545).โครงการการจัดการฟื้ นฟูระบบนิเวศแบบยัง่ ยืนบริเวณพื้นที่ป่าต้ นน้าเหนื ออ่ างเก็บน้าดอก
กราย,อ่ างเก็บน้าหนองปลาไหล,อ่ างเก็บน้าคลองใหญ่ และอ่ างเก็บน้ าคลองสี ยดั : กรณีศึกษาลุ่มคลองสี ยดั . สถาบันวิจยั สังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุ งเทพมหานคร.
2.2 พนัส ชัยรัมย์และคณะ.(2546). โครงการพัฒนาต้ นแบบการสร้ างเครื อข่ ายชุ มชนเข้ มแข็งเพื่อป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่จังหวัดชายแดน: กรณีจังหวัดตราด. สถาบันวิจยั สังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุ งเทพมหานคร.
2.3 พนัส ชัยรัมย์.(2547). โครงการศึ กษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ อการสร้ างชุ มชนเข้ มแข็งเพื่อป้ องกันและแก้ ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาชุมชนแหลมทองหลาง อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
กรุ งเทพมหานคร.
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ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

105

ลาดับ
ที่

นางญาวิณีย ์ รักพาณิ ชย์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- ศศ.ม. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยชียงใหม่ (2544)
- ค.บ. (สังคมศึกษา)
สถาบันราชภัฏลาปาง (2538)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
2.4 พนัส ชัยรัมย์และคณะ.(2548). โครงการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมการทานาเกลือจากน้ าเกลือใต้ดินในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ. สถาบันวิจยั สังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุ งเทพมหานคร.
2.5 มยุรี วัดแก้ว, อนุรักษ์ สิ งห์ชยั , พนัส ชัยรัมย์ และ ฐิติมา สุ วรรณชาติ.(2554 ). รายงานผลโครงการวิจยั การบริ หารจัดการที่ดี
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. เพชรบุรี.
3. บทความวิชาการ
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 ภาวะผูน้ าชุมชนกับกระบวนการทางสังคม
4.2 การพัฒนาและการจัดการโครงการ
4.3 การบริ หารงานพัฒนาชุมชน.
4.4 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง.
4.5 การจัดการความรู ้ในงานพัฒนาชุมชน
11. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 ญาวิณีย ์ รักพาณิ ชย์, ปรัชญาเบื้อง เพชรบุรี.: ออยปริ้ นเตอร์ ,2555 .
1.2 ญาวิณีย ์ รักพาณิ ชย์, จิตวิทยาชุมชน .เพชรบุรี : ออยปริ้ นเตอร์ ,2555 .
1.3 ญาวิณีย ์ รักพาณิ ชย์, จริ ยธรรมและทักษะชีวิต .เพชรบุรี : ออยปริ้ นเตอร์ ,2555 .
1.4 ญาวิณีย ์ รักพาณิ ชย์, ปรัชญาการพัฒนาชุมชน .เพชรบุรี : ออยปริ้ นเตอร์ ,2555 .
2 ผลงานวิจยั
2.1 ญาวิณีย ์ รักพาณิ ขย์. (2552). พฤติกรรมจริ ยธรรมกุศลกรรมบถ 10 ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี.
2.2 ญาวิณีย ์ รักพาณิ ขย์. (2545). โครงการศึกษาตรวจสอบโดยสังคม: เครื่ องมือด้านการบริ หารจัดการเพื่อลดความยากจนและเพิ่ม
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ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

106

ลาดับ
ที่

ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

106

ความเข้มแข็งชุมชนประเทศไทย กรณี ศึกษาจังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
2.3 ญาวิณีย ์ รักพาณิ ขย์. (2549). โครงการวิจยั สื บสานช่างศิลป์ ถิน่ เมืองเพชรบุรี. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
3. บทความวิชาการ
- ญาวิณีย ์ รักพาณิ ขย์. (5 ธันวาคม 2542). ตานานค่ายรัศมี.สารานุกรมวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 2. หน้า 1053 – 1055.
- ญาวิณีย ์ รักพาณิ ขย์. (5 ธันวาคม 2542). ตานานค่ายประตูผา. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2. หน้า 104 – 1057.
- ญาวิณีย ์ รักพาณิ ขย์. (5 ธันวาคม 2542). ตานานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลาปาง. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2. หน้า
1054 – 1057.
- ญาวิณีย ์ รักพาณิ ขย์. (2546). จากตานานจนถึงประเพณี พระแก้วมรกตพระพุทฦธรู เมืองลาปาง. มนุษย์สังคมปริ ทศั น์ 5 (2). (หน้า
42 – 56).
- ญาวิณีย ์ รักพาณิ ขย์. (2554). พฤติกรรมจริ ยธรรมกุศลกรรมบถ 10 ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3. มนุษย์สังคมปริ ทศั น์ 12 (2). (หน้า 42
– 56).
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
- จริ ยธรรมและทักษะชีวิต
- ปรัชญาเบื้องต้น
- จิตวิทยาชุมชน
- ปรัชญาการพัฒนาชุมชน 3.2 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3.3 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3.4 การพัฒนาทุนมนุษย์
3.5 สหกรณ์ชุมชน
3.6 การบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน
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ลาดับ
ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
4
นายธีรศักดิ์ สุ ขสันติกมล
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- ศศ.ม (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2554)

5

นางสาวทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

1. ตารา / เอกสารประกอบการสอน
- เอกสารประกอบการสอนวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
2. ผลงานวิจยั
2.1 ธีรศักดิ์ สุ ขสันติกมล. (2558). การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ดว้ ยตนเอง กรณี ศึกษา วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
จังหวัดเพชรบุรี. ทุนสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.).
3. บทความวิชาการ
3.1 ธีรศักดิ์ สุ ขสันติกมล. (2559). “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกยุคทันสมัย ” วารสารวิชาการ มนุ ษย์สังคมปริ ทศั น์ คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปี ที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน.
3.2 ธีรศักดิ์ สุ ขสันติกมล. (2555). “Witchcraft: ภาพสะท้อนความแตกต่างของศาสนา ไสยศาสตร์ และลักษณะเด่นของ
โครงสร้างสังคมไทย” วารสารวิชาการโสธราสารภี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ฉบับที่
7 ประจาปี การศึกษา 2555.
4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
4.2 วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
4.3 ชาติพนั ธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
4.4 การวิจยั เชิงคุณภาพ
4.5 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
4.6 การสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม
4.7 วิถีไทย
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีการ และวิฑูรย์ คุม้ หอม. 2558. เรื่ องเล่านาพันสาม. ครั้งที่ 1. โครงการปฏิบตั ิการเรี ยนรู ้ในชุมชน.คณะ
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- ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2550)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

108

ลาดับ
ที่

ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
- วท.ม. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร
ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ (2552)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2547)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

108

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ .มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 ผลงานวิจยั
2.1 ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร และคณะ. 2557. การบริ หารจัดการ ของคณะกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี ใน
จังหวัดเพชรบุรี Administration of Credit Union Cooperatives Committees in Phetchaburi. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยการประสานของเครื อข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนล่าง
2.2 ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร และคณะ. 2557. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี
PERFORMANCE APPRAISAL OF CREDIT UNION COOPERATIVES IN PHETCHABURI PROVINCE. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี.ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยการประสานของเครื อข่ายวิจยั
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
2.3 ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร และคณะ. 2557. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัด
เพชรบุรี Strategic Management of Credit Union Cooperatives in Phetchaburi toward Asean Economic Community.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยการประสานของ
เครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
2.4 ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร และคณะ. 2557. กลยุทธ์การพัฒนากองทุนหมื่นล้านบาทของเครื อข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ใน
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 Billion-Fund Development Strategies of
Credit Union Cooperatives Network in Phetchaburi Province under the Philosophy of Sufficiency Economy toward
Asean Economic Community (AEC) . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยการประสานของเครื อข่ายวิจยั อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
2.5 สุ วิทย์ เปี ยผ่อง และทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร. 2556. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการดาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
จังหวัดเพชรบุรี. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
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ลาดับ
ที่

นางกอบกุล วิศษิ ฏ์สรศักดิ์
ตาแหน่งทางวิชาการ : ผศ.
วุฒิการศึกษา :
- ปร.ด.(ยุทธศาสตร์ การพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2554)
- อ.ม. (ศาสนาเปรี ยบเทียบ)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2528)
- อ.บ.(ภาษาไทย-สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2525)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3. บทความวิชาการ
3.1 Thippawan Juliratchaneekorn.2015. 10 Billion-Fund Development Strategies of Credit Union Cooperatives Network in
Phetchaburi under Philosophy of Sufficiency Economy toward Asean Economic Community (AEC). The National Academic
Research Conference 5th University Socially Engagement Lead the Way for Better Local Living. p(9-18)
3.2 ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร และคณะ. 2558. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัด
เพชรบุรี Strategic Management of Credit Union Cooperatives in Phetchaburi toward Asean Economic Community.งานประชุม
วิชาการระดับชาติ “พัทลุงศึกษา- ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน าทะเลสาบ” ครั้งที่ 1 และงานรวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ าทะเลสาบ จังหวัด
พัทลุง ครั้งที่ 8 “พลังพลเมือง พลังชุมชนท้องถิ่น ลุ่มน้ าทะเลสาบจังหวัดพัทลุงจัดการตนเอง” 27-28 สิ งหาคม 2558 ณ วิทยาลัยภูมิ
ปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ. หน้า10-18
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
4.2 สถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์. (2542). วิชาศาสนาเปรี ยบเทียบ.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
1.2 _________. (2545). วิชา ความจริงของชีวิต.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
1.3 _________.(2550). วิชาจริยธรรมกับชีวิตในสั งคมไทย.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
1.4 _________. (2555). วิชา ยุทธศาสตร์ และกระบวนการพัฒนา.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
1.5 _________. (2557).วิชา จริยธรรมสาหรับนักพัฒนา. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
2 ผลงานวิจยั
2.1 กอบกุล วิศษิ ฏ์สรศักดิ์. (2540). ยุทธศาสตร์ การแก้ ปัญหาความยากจน กรณีศึกษา ตาบลบางขุนไทรและตาบลยางน้ากลัดใต้ จังหวัด
เพชรบุรี. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
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ลาดับ
ที่

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

2.2 _________.(2548). พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับหลักการดาเนินชีวิตตามหลักศีล 5. เพชรบุรี :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
2.3 _________. (2554). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการทานาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ.เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี.
2.4 _________. (2558). สุ ขภาพองค์กรที่ส่งผลต่ อการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.เพชรบุรี.
3. บทความวิชาการ
3.1 กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์. (2551). หลักยุทธศาสตร์ การพัฒนากับพุทธรรม.วารสารมนุษยสั งคมปริทัศน์ , ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1
3.2 _________. (2554). ยุทธศาสตร์ การทานาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ.วารสารราชภัฏตะวันตก, ปี ที่ 5 ฉบับที่ 2.
3.3 พาณี วิรัชชกุล, ยุทธ ไกยวรรณ์ และ กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์. (2557). การพัฒนาและการประเมินตัวแบบการจัดการตนเอง
ของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารวิจัยสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น, ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2.
3.4 กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์. (2558). สุ ขภาพองค์การกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.วารสารมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (รอตีพิมพ์).
นายอภิรัตน์ อุดมทรัพย์
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
2 ผลงานวิจยั
- Ph.D. (Rural Development)
Central Luzon State University(2551) 3. บทความวิชาการ
- M.S. (Rural Development)
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
Central Luzon State University
(2548)
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ลาดับ
ที่

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
1.1 ไพลิน ทรัพย์อุดมผล.(2558).เอกสารประกอบการสอน, เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น, 102.
1.2 ไพลิน ทรัพย์อุดมผล.(2557).เอกสารประกอบการสอน, เศรษฐศาสตร์ จุลภาค, 124.
1.3 ไพลิน ทรัพย์อุดมผล.(2557).เอกสารประกอบการสอน, เศรษฐศาสตร์ มหภาค, 115.
2. ผลงานวิจยั
2.1 ไพลิน ทรัพย์อุดมผล.(2555).รายงานวิจยั เรื่ องการส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในตาบลนา
ยาง อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ตามวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ . 2.2 ไพลิน ทรัพย์อุดมผล.(2558).รายงานวิจยั เรื่ องการส่ งเสริ มความมัน่ คงทางอาหารของชุมชนตามวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ .
จังหวัดเพชรบุรี
3. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
3.1 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
3.2 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3.3 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3.4 การพัฒนาทุนมนุษย์
3.5 สหกรณ์ชุมชน
3.6 การบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน
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ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2545)
นางสาวไพลิน ทรัพย์อุดมผล
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2546)
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ การเงิน)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
2 ผลงานวิจยั
2.1 กิตตินนั ท์บุญรอด. 2556. แนวทางยกระดับพฤติกรรมการจัดการขยะครัวเรื อนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ”. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี. เพชรบุรี
2.2 สิ รินทรเทพ เต้าประยูร, สาวิตรี การี เวทย์, คมศิลป์ วังยาว และกิตตินนั ท์ บุญรอด. 2555. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการขยะจากชุมชนหลังภาวะอุทกภัยใน กรุ งเทพมหานคร.สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ. กทม.
3. บทความวิชาการ
3.1 Boonrod, K.,Towprayoon, S., Bonnet, S., Tripetchkul, S. 2015 . Enhancing organic waste separation at the source
behavior: A case study of the application of motivation mechanisms in communities in Thailand. Resources, Conservation and
Recycling. 95. p77–90
International Proceeding
3.2 Boonrod, K. ,Towprayoon, S., Bonnet, S., Tripetchkul, S. . Public Perspective toward Waste-to-energy Applications in
Thailand: An Opportunity on Biogas Production from Organic Waste. 2015. 4th International Conference on Informatics,
Environment, Energy and Applications at Pattaya Thailand, March. 2015.
3.3 Boonrod, K. ,Towprayoon, S., Bonnet, S., Tripetchkul, S. . The Situation of Organic Waste Management Behavior:
Household's Practice and Perspective. The 3rd Annual PSU Phuket International Conference 2014 : Multidisciplinary Studies
on Sustainable Development at Prince of Songkla University, Phuket campus, November 2014.
3.4 Boonrod, K. ,Towprayoon, S., Bonnet, S., Tripetchkul, S. . The Performance of BioWaste Separation at Source in
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ลาดับ
ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการ วุฒิ
ที่
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
9
นายกิตตินนั ท์ บุญรอด
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2558)
- วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
- วท.บ. (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

114

Thailand: A Comparison of Motivation Mechanism for Behavior Change. 1 st IWWG-ARB Symposium at Hokkaido
University Japan, March 2013.
3.5 Towprayoon, S., Tubtong, C., Boonrod, K. and Pibul. P. .A co- benefit of composting and energy production in the
community based food and market waste management. 2 nd WasteEng International Conference at Patras Greece, 2008.
3.6 พิเชฐ นิลดวงดี, ช่วงชัย ชุปวา, กิตตินนั ท์ บุญรอด,บัญฑิตพงษ์ ศรี อ านวย และเวียงชัย นิลดวงดี. การ อบแห้งปลานิลด้วย
เครื่ องอบแห้งพลังงานชีวมวล.การประชุมวิชาการเสนองานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้ ง ที่ 29. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย. ตุลาคม 2556
3.7 กิตตินนั ท์ บุญรอด, พิเชษฐ นิลดวงดี และช่วงชัย ชุปวา. พฤติกรรมการจัดการขยะอินทรี ยข์ อง ครัวเรื อนเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรีจงั หวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการ ราชภัฏเพชรบุรีวิจยั เพื่อแผ่นดินไทยที่ ยัง่ ยืน ครั้งที่ 3 . สิ งหาคม 2556
3.8 พิเชษฐ นิลดวงดี, ช่วงชัย ชุปวา, และกิตตินนั ท์ บุญรอด. การอบแห้งปลาหมึกด้วยเครื่ องอบแห้ง พลังงานชีวมวล. การประชุม
วิชาการ ราชภัฏเพชรบุรีวิจยั เพื่อแผ่นดินไทยที่ยงั่ ยืน ครั้งที่ 3 . สิ งหาคม 2556
3.9 ช่วงชัย ชุปวา, พิเชษฐ นิลดวงดี, อภิรักษ์ แสวงภาค และกิตตินนั ท์ บุญรอด. การพัฒนาเตาชีวมวล ทรงกระบอก. การประชุม
วิชาการ ราชภัฏเพชรบุรีวิจยั เพื่อแผ่นดินไทยที่ยงั่ ยืน ครั้งที่ 3 . สิ งหาคม 2556
3,10 กิตตินนั ท์ บุญรอด และสมพงษ์ ธงไชย. การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ธุรกิจกุง้ ก้ามกรามในพื้นที่จงั หวัด นครปฐม. การประชุม
วิชาการกรมประมงประจ าปี 2549 โดย กรมประมง ร่ วมกับศูนย์พฒ
ั นาประมงแห่ งเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต้. กรกฎาคม 2549
นางสาวฐิติมา สุ วรรณชาติ
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
1.1 ฐิติมา สุ วรรณชาติ. (2556). เพชรบุรีศึกษา. เพชรบุรี. ออยปริ้ นเตอร์ .
วุฒิการศึกษา :
1.2 ฐิติมา สุ วรรณชาติ. (2558). อารยธรรม. เพชรบุรี. ออยปริ้ นเตอร์ .
- ศศ.ม (ประวัติศาสตร์ ไทย)
1.3 ฐิติมา สุ วรรณชาติ. (2555). ภูมิปัญญาไทย. เพชรบุรี. ออยปริ้ นเตอร์ .
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2544) 1.4 ฐิติมา สุ วรรณชาติ. (2557). สวัสดิการชุมชน. เพชรบุรี. ออยปริ้ นเตอร์ .
- ศศ.บ(ประวัติศาสตร์ ศิลปะ)
2 ผลงานวิจยั
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ที่

ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
2.1 มยุรี วัดแก้ว, อนุรักษ์ สิ งห์ชยั , พนัส ชัยรัมย์ และ ฐิติมา สุ วรรณชาติ.(2554 ). รายงานผลโครงการวิจยั การบริ หารจัดการที่ดี
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. เพชรบุรี.
3. บทความวิชาการ
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 เพชรบุรีศึกษา ภูมิปัญญาไทย การจัดการความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สวัสดิการชุมชน
4.2 อารยธรรม ประวัติศาสตร์ ชุมชน หลักมานุษยวิทยา
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ภาคผนวก จ
คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
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ภาคผนวก ฉ
หนังสื อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
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ภาคผนวก ช
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้ วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
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