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 รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ / ภาควิชา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์    

หมวดที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Arts  Program in Community  Development 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)               หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพัฒนาชุมชน) 
ชื่อย่อ (ไทย)                ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    Bachelor of Arts  (Community  Development) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)            B.A. (Community Development) 

3.  วิชาเอก 
 - 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 121  หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
      เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
      พ.ศ.2552  
5.2   ประเภทของหลักสูตร 
       หลักสูตรทางวิชาการ 
5.3   ภาษาที่ใช้ 

         การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
5.4   การรับเข้าศึกษา 

         รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ดี   
5.5   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

         เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
       ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2564  ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

               การพัฒนาชุมชน  พ.ศ.  2559 ก าหนดเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 คณะกรรมก  ารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
     ในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 
 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
     ในการประชุมคร้ังที่ 3/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
      ในการประชุมคร้ัง 5/2563  วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอนุมัติหลักสูตร 
      ในการประชุมคร้ังที่ 6/2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566  
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สามารถท างานในหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน  และธุรกิจเอกชนตามความเชี่ยวชาญในสาขาที่จบและสาขาใกล้เคียง  ดังนี้ 

8.1  นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร)  อาสาสมัคร
พัฒนาชุมชนสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

8.2  นักพัฒนาชุมชนสังกัดหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น ได้แก่  กรุงเทพมหานคร พัทยา  เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

8.3  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสาขาใกล้เคียงในหน่วยงานราชการของรัฐ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  

8.4  นักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งนักวิจัยอิสระ 
8.5  นักพัฒนา  ผู้ประสานงานโครงการพัฒนา  อาสาสมัครพัฒนาชุมชนสังกัดองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น 

ส านักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม  
8.6  พนักงานฝ่ายบุคคล  หรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทธุรกิจ  อุตสาหกรรม  ห้างร้านต่างๆ ที่

เปิดรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ไม่จ ากัดสาขาวิชาเอก   
8.7  ประกอบอาชีพอิสระ Start up หรืออาชีพที่ต้องใช้วิชาชีพในการท างาน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบ

กิจการส่วนตัว ค้าขาย    
8.8  ครูผู้ช่วย ครูศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเกณฑ์ ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน 
8.9  ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน  ท้องถิ่น  ผู้น าทางการเมือง การเมืองท้องถิ่น เช่น 

อาสาสมัครชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน        
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9.  ชื่อ -นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ –สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(เรียงล าดับจากคณุวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปรญิญา

ตรี) 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสมพงษ์   
ดุลยอนุกิจ 

D.M.HRM  
 
สม.ม.  
น.บ.  
วท.บ.  

Human Resources 
Management 
สังคมวิทยา 
นิติศาสตร ์
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

University  of  San - Jose  
Recoletos,  Philippines 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2549 
 
2531 
2526 
2526 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางผการัตน์   
พินิจวัฒน ์

สค.ม.  
ศศ.บ.  

สังคมวิทยา 
การพัฒนาชุมชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครเูลย 

2536 
2530 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวิชญ์  มะลติ้น ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ.  

พัฒนาสังคม 
สังคมวิทยาการพัฒนา 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาลัยครเูลย 

2560 
2545 
2537 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางอริศราวรรณ  นิยม
รัตน์จรญู 

ศศ.ม.  
ศศ.บ.  

พัฒนาสังคม  
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2551 
2548 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายภูมิ  
เพชรกาญจนาพงศ ์

Ph.D. 
 
MA 
 
ร.บ. 

Integrated science for 
global society 
Sociology 
 
การปกครอง 

Kyushu University, Japan 
 
University of British 
Columbia,Vancouver Canada 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2562 
 
2558 
 
2553 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร 
11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
         การวางแผนพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้  ค านึงถึงสถานการณป์ัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทย   

ซึ่งจากรายงานของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (2563) รายงาน
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ของปี 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4 ขยายตัว 
ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า นับเป็นตัวเลขที่ต่ าท่ีสุดในรอบ 21 ไตรมาส ซึ่งเป็นผลจาก 3 ปัจจัยหลักคือ 1) การ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จากความไม่แน่นอนเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้า และการแข็งค่าของเงินบาท 
ท าให้มูลค่าการส่งออกสินค้าติดลบ 2) ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ 2563 และ 3) ผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้งขณะเดียวกัน คาดการณ์ว่า แนวโน้มการเติบโตของจีดีพีในปี 2563 จะยิ่งหดตัวจากจีดีพีปีก่อน 
จากปัจจัยเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ที่ไม่มีระยะเวลาที่จะจบลงอย่างมีนัยส าคัญ 
    นอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย (2563) กล่าวถึงประเทศไทยว่ายังเป็นประเทศที่น่า
ลงทุนโดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี บริษัทที่มีการจดทะเบียนกับ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บางส่วนก็จะมีการทยอยลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพ่ิม
อีกท าให้มีความต้องการเงินบาทเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทยิ่งเพ่ิมค่าสูงขึ้น นอกจากนี้แล้ว ในมุมมองของนัก
ลงทุนต่างชาติยังคงเชื่อว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีความปลอดภัยในฐานะ "หลุมหลบภัยทางการเงิน "หรือที่
รู้จักกันว่าเป็นดินแดน "เซฟ เฮเวน (Save Haven)" ในภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง สอดคล้อง
กับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2559) ที่กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไทยปรับตัวดีขึ้นช้าและลดลงในบางช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวน ทั้งนี้ อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันซึ่งจัดโดย International Institute for Management Development (IMD) 
ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 28 จากจ านวนประเทศทั้งหมด 61 ประเทศ ซึ่งชี้ว่าความสามารถในการแข่งขัน
โดยรวมของไทยที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังปรับตัวดีขึ้นได้น้อยมาก ซึ่ง ข้อจ ากัดต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจากปัจจัยหลักท้ังในเรื่องปัญหาคุณภาพคนต่ า การ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีน้อย 

          การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้  จึงให้ความส าคัญกับการปรับรายวิชา  ที่มีเนื้อหาการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ  ปัญหา  แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยการพัฒนาชุมชนเป็นส าคัญ 

11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน (2563) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนใน

ทศวรรษ 2020 แห่งยุค Digital Disruption ว่าหากยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จ
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พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ ภายใต้หลักการที่ทุกคนสามารถพ่ึงพาช่วยเหลือตนเองให้ได้ เพ่ือให้ผู้น าและนักพัฒนารุ่นใหม่
สามารถรับมืออย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม โดยในยุคดิจิทัลหากจะกล่าวจริง ๆ สิ่ง
เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้เพ่ือช่วยบริหารจัดการในชีวิตประจ าวันตั้งแต่ระดับตนเอง ไปจนถึงระดับชาติ 
เช่น การใช้โทรศัพท์ หรือใช้ Internet ท าให้อาชีพการค้าขายแบบเดิม ๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทัน ดังนั้น
ใน ยุค Digital Disruption จะเป็นการเปลี่ยนเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการด ารงชีวิต แต่ไม่ใช่ท าลายทุก
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อตัวตนยังคงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด และจะเป็นประโยชน์
อย่างมากกับผู้ที่รู้จักใช้เครื่องมือเหล่านี้ ปรับตัวให้ทัน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีมาศึกษาหาความรู้ต่อยอด
และการติดต่อสื่อสารต่างๆ การบูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงาน องค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จับ
มือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ น านักศึกษามาขายสินค้า OTOP ออนไลน์ เป็นต้น รู้จักใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์ ภายใต้หลักการที่ทุกคนสามารถพ่ึงพาช่วยเหลือตนเองให้ได้  และสิ่งส าคัญที่จะประสบ
ความส าเร็จ (Success) ทั้งในชีวิต ครอบครัว และสังคม คือ “คน” ต้องมีทัศนคติที่ดี (Attitude) มองโลกใน
แง่ดี มีเป้าหมายให้สังคมมีความสุข ต้องมีความรู้ (Knowledge) ทั้งเทคโนโลยี สภาพภูมิสังคม การท างาน
ร่วมกัน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และต้องรู้ในวิธีการท างานให้ประสบผลส าเร็จ และสุดท้ายต้องมีทักษะ
ความสามารถ (Ability) ในการบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือน าไปขับเคลื่อนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย 
  จากการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในปี พ.ศ.2562 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
มีผลการประเมินผ่านในระดับดี (3.52) และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิคือระบบการรับเข้าและการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ คะแนนที่ได้ในระดับผ่าน (3.0) ซึ่งองค์ประกอบหลักของข้อบกพร่องดังกล่าวคือทาง
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่อย่างเต็มศักยภาพและเต็ม
ความสามารถ อันจะส่งผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไปด้วย สอดคล้องกับการวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต ที่เสนอแนะให้ท าการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
(Start up) ให้ผู้เรียนเกิดความกระหายใคร่รู้ และตื่นตัวให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางสภาวะ
ความไม่แน่นอนทั้งระบบเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง สิ่งแวดล้อม 
          สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ส าคัญหลายประเด็น  ได้แก่  เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ  
ความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะความสามารถในการปรับตัว มีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาชุมชนได้  การ
เรียนรู้ด้านการวิจัยชุมชน  การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  การจัดตั้งและพัฒนาองค์กร
ชุมชน  การพัฒนาและส่งเสริมกองทุนชุมชน  การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น  การใช้สื่อสังคมเพ่ือการเรียนรู้ใน  
การพัฒนาขององค์กรชุมชน     การส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชนและการพัฒนานวัตกรรม
ทางการพัฒนาชุมชน เป็นต้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคม  ปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
รวมถึงนโยบายของรัฐบาล แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1   การพัฒนาหลักสูตร 
  12.1.1 หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง พัฒนา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรมเพ่ือสร้างคนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ทิศทาง 
  12.1.2 หลักสูตรต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นที่ยอมรับทัง้ภาครัฐและท้องถิ่น 
  12.1.3 การพัฒนาหลักสูตรเน้นการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนที่มีความรู้  ความ
เข้าใจในทฤษฎี  หลักการ  กระบวนการและเทคนิค  วิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชน  การค้นหานวัตกรรม  
ควบคู่กับความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์เศรษฐกิจ  สังคม  ปัญหาสังคม  และปัญหาเศรษฐกิจ  แนว
ทางการแก้ไขและพัฒนา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
  12.1.4 การพัฒนาหลักสูตรต้องเน้นความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานด้าน   
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  12.1.5 การพัฒนาหลักสูตร  มุ่งให้ความส าคัญกับการจัดรายวิชา  การมีแนวทางใน       
การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ของผู้เรียน ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ท างานสังคมท้องถิ่นและชุมชน 
 

12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.2.1 สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ  มีทัศนคติที่ดี เป็น
พลเมืองดีในสังคมและสามารถประกอบสัมมนาอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  12.2.2 การพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันในด้านการวิจัย  การสร้าง
องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สามารถบูรณาการและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  12.2.3 มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  โดยการแสวงหาองค์ความรู้และพัฒนา
เทคโนโลยี  
  12.2.4 การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถใน
การบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  12.2.5 บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมา    
ภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ  /  ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1   กลุ่มวิชา / รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น 
          -  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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          -  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเนื้อหา 
          -  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
          -  สาขาวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับเรียน 
13.2   กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา / หลักสูตรอื่นเรียน 
          ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ทั้งวิชาเอกบังคับและวิชาเลือก  นักศึกษาที่เรียนใน 

หลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3   การบริหารจัดการ 
 13.3.1   ในการจัดการเรียนการสอนใช้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ  ในคณะ สาขาวิชา และ

จากหลักสูตรอ่ืน เพ่ือให้ได้เนื้อหาสาระความรู้และทักษะด้านการพัฒนาชุมชนและทักษะอ่ืนๆที่จ าเป็นในการ
ท างานตามความต้องการของหลักสูตร 

 13.3.2  จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือทบทวนความต้องการ  หรือเงื่อนไขการเรียนรู้และ
ทักษะวิชาชีพเป็นระยะ  เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรร่วมกัน           

 13.3.3  จัดให้มีการส ารวจความต้องการบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนของหน่วยงาน
องค์การที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
14. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 

 
14.1   ปีการศึกษาที่ 1  

14.1.1 ปรับตัวให้เข้ากับคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน และ

เข้าใจถึงข้อปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานของงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนข้อควรระวังต่างๆ เมื่อลงพ้ืนที่ 

14.1.2 เข้าใจถึงแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และการพัฒนา

ชุมชน รวมถึง สามารถใช้เครื่องมือทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการตั้งค าถามและค้นคว้า 

14.1.3 รู้จักวิธีคิดอย่างเป็นระบบทั้งในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รู้จักการแก้ไข

ปัญหาต่างๆของชุมชนด้วยวิธีการทางการพัฒนาชุมชน ริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ และการรู้จักประยุกต์ใช้

วิทยาการและความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของตนเองและชุมชน   

14.1.4 เข้าใจถึงการท าถึงการท างานเป็นกลุ่ม การท าหน้าที่ในบทบาทต่างๆของกลุ่ม  

14.2   ปีการศึกษาที่ 2 

14.2.1 เรียนรู้เรื่องจิตอาสา และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน 
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14.2.2 เข้าใจถึงกระบวนการ เทคนิค และวิธีการพัฒนาชุมชน รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ได้

เมื่อลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน   

1.4.2.3 รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้อื่นๆนอกเหนือจากความรู้ในสาขา ในงานพัฒนาชุมชน 

14.2.4 สามารถใช้เครื่องมือต่างๆและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการค้นคว้าทางการศึกษา  

14.2.5 สามารถสื่อสารกับสาธารณะผ่านเครือข่ายทางสังคมรูปแบบต่างๆ รู้จักการสร้าง

แหล่งข้อมูลของชุมชนในสื่อสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน 

โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ 

 14.3   ปีการศึกษาที่ 3  

14.3.1 มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเอง ตระหนักถึงความส าคัญและความ

รับผิดชอบของตนเองเมื่อต้องท างานภายใต้องค์กรในและนอกมหาวิทยาลัย 

14.3.2 ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัยทางสังคม กฎเกณฑ ์ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ

ในฐานะผู้วิจัยทางสังคม  

14.3.3 เข้าใจแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคม และการศึกษาชุมชน  รู้จักใช้

เครื่องมือทางสังคมศาสตร์ในการค้นคว้าและตั้งค าถามประเด็นต่างๆในสังคม รู้จักใช้ระเบียบวิธีวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ ในการตั้งค าถามและศึกษา สามารถท าการศึกษาวิจัยชุมชนเพ่ือการพัฒนาได้ สามารถใช้สถิติ

เบื้องต้นในการศึกษาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือการศึกษาและงานส านักงานได้

อย่างคล่องแคล่ว 

14.3.4 รู้จักความหมายและความส าคัญของโครงการพัฒนา สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

ของชุมชนได้และสามารถเสนอแนวทางแก้ไข สามารถเขียนโครงการต่างๆเพ่ือการพัฒนาชุมชนได้ เข้าใจถึง

กลไกขององค์กรทางการพัฒนาสังคมต่างๆ 

 14.4   ปีการศึกษาที่ 4 

14.4.1 เตรียมพร้อมและปรับตัวเพ่ือที่จะออกไปท างานภายนอกมหาวิทยาลัย มีวินัยและตรง

ต่อเวลาในระหว่างและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถติดต่อราชการ ออกเอกสาราชการ และ
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สามารถด าเนินการโครงการพัฒนาได้ เข้าใจถึงการท าถึงการท างานกับคนหมู่มาก และสามารถปรับตัวภายใต้

การท างานในองค์กรต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการได้ 

14.4.2 เข้าใจถึงภาพรวมของแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เข้าใจถึงโครงสร้างงาน

พัฒนาชุมชนในระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้แนวความคิดการพัฒนาชุมชนและ

แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการต่างๆรวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

14.4.3  สามารถจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ตนเองจัดเก็บในชุมชนเพ่ือการขัดท าโครงการ

พัฒนาและการวิจัยได้ 

14.4.4  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเบื้องต้นได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในงาน

ส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.   ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1   ปรัชญา 
        สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม สู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแห่งยุค
สมัย 

1.2    ความส าคัญ 
         ในยุคปัจจุบันได้เกิดแนวคิดเรื่อง ชุมชนรูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับความเจริญด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งชูเลอร์ (1996, อ้างถึงใน ณรัชช์อร  ศรีทอง, 2558) ที่กล่าวว่าชุมชนรูปแบบใหม่ 
คือสายใย (Web) ของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีความเป็นเอกภาพ มีพลังความยึดโยง (Cohesive) มีการ
สนับสนุนเกื้อกูลกันและกัน โดยที่สมาชิกของชุมชนไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัยและฐานะทางเศรษฐกิจ 
เช่น ชุมชนเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งชุมชนดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ทางกายภาพให้เห็นเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน สมาชิกในชุมชนไม่จ าเป็นต้องพบปะหน้าตากันโดยตรง โดยคุณลักษณะที่ส าคัญของ
ชุมชนรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย (1) จิตส านึกร่วมกันของบุคคล (Consciousness) (2) หลักการ (Principle) 
และ (3) จุดมั่งหมาย (Purpose) ซึ่งข้อดีของชุมชนรูปแบบใหม่ก็คือ การใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว เช่น แทปเลต  สมาร์ทโฟน  เป็นต้น ท าให้สมาชิกชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว 

         ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี(2559 
:7 – 11) กล่าวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ว่าสภาพของ
สังคมไทยหลังสิ้นสุดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นั้น ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง 
และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนช้า ซึ่ง
จะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 
และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
2.2 ต่อปีแต่ 10 ปีที่ผ่านมา (2548 – 2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และ
สิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลัง
แรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง 
ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประเทศในอนาคต  นอกจากนั้นกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 
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การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุ มี
ส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลัก 
ร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 

 สอดคล้องกับส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2562 : 8 – 10) กล่าวถึงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์คือ “เตรียมคนไทย
แห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดย
สร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว”  

 ดังนั้นในการพัฒนาชุมชนนั้นก่อนที่จะเริ่มงานในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
การพัฒนาคน เพราะคนล้วนก่อให้เกิดความหลากหลายทางสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาในมุมมองทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ความต้องการส่วนบุคคล (Self need) ความต้องการช่วยเหลือตนเอง (Self help) และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (People participation) ที่จะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนและเหมาะสมว่า ประชาชนมีความ
ต้องการอย่างไร ประชาชนสามารถท าได้อย่างไร และประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนในด้านการพัฒนาชุมชนจะต้องให้ผู้เรียนสามารถคิด และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการพัฒนา
กับชุมชนให้ได้ ดังนั้น ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง  ปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในการนี้ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจึงมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.  2564  นี้ขึ้น 

 
1.3   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  มีวัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตรที่

มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
        1.3.1   เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีอุดมการณ์ มีจิตใจบริการ ในการท างาน

ร่วมกับชุมชน มีความเสียสละ อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และมี
ความรับผิดชอบ 

        1.3.2   เพ่ือให้นักศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

        1.3.3  เพ่ือให้นักศึกษามีแนวคิด ทักษะและความสามารถในหลักการ เทคนิค กระบวนการ  
การประสานงานและมีภาวะผู้น าในงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เพ่ือก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

        1.3.4   เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการท างานพัฒนาชุมชน ใน
ท้องถิ่นและพร้อมน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการด ารงชีวิต 
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  2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

-  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด  

-  พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตรใน
ระดับที่ สกอ.ก าหนด และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 (TQF-HEd)  
-  ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร 
- รายงานผลการ 
ประเมินหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง ปัญหาของ
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  

 -  ส ารวจสถานการณ์ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและ 
การพัฒนาสังคม  ท้องถิ่นและชุมชน สม่ าเสมอ 
เพ่ื อวางแผนปรับป รุ งห ลั กสู ต ร ให้ มี ค วาม
สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่บัณฑิตในการ
ท างานหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว 

- รายงานการน า
ความรู้ไปใช้ในการ
ท างานของบัณฑิต
ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของ
การผลิตบัณฑิต 

-  การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้ านการพัฒ นา
ชุมชน 

-  ประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
-  จัดให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงาน
เพ่ือร่วมกันประเมินและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 -  รายงานประกัน
คุณภาพ (มคอ.7) 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น  2  ภาค 

การศึกษา  1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ทั้งนี้ให้เป็นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
         ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ และใช้
ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) ระบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ช ข้อ 3 ) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พศ.
2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5) 

 
2.   การด าเนินการหลักสูตร 

2.1   วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
               ภาคเรียนที่ 1  มิถุนายน – ตุลาคม 

      ภาคเรียนที่ 2  พฤศจิกายน – มีนาคม 
      ภาคฤดูร้อน    เมษายน – พฤษภาคม 

        ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2555  (ภาคผนวก ง หมวด 5) 
          2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

       2.2.1 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   
    2.2.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2555  (ภาคผนวก ง  หมวด 1) 
 2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1  นักศึกษาบางคนยังไม่เข้าใจลักษณะงานด้านการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
  2.3.2  นักศึกษามีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ที่อาจจ าเป็น 
ส าหรับการท างานในองค์กรพัฒนาเอกชนรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย 
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  2.3.3  นักศึกษาบางส่วนมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ไม่สอดคล้องกับงานพัฒนาชุมชน 
  2.3.4  นักศึกษาบางส่วนไม่มีพ้ืนฐานความรู้  และความสนใจในงานพัฒนาชุมชนมาก่อน 
  2.3.5 นักศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ องค์กรใน
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 

2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
 2.4.1  ด าเนินการจัดปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 
 2.4.2  จัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น า  การพูดในที่ชุมชน 

ความเป็นตัวของตัวเอง  กล้าแสดงออก มีวินัย ความรับผิดชอบ และความคิดริเริ่ม ที่เหมาะสมส าหรับการท างานและ
การเข้าสังคม  เป็นต้น 

 2.4.3  จัดอบรมเสริมทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.4.4  จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน  และการศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ 
หมู่บ้านเพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ 
  2.4.5  จัดให้มีการอบรมเสริมความรู้ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และการอบรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
         2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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

40 
- 
- 
- 

40 
40 
- 
- 

40 
40 
40 
- 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

รวม 40 80 120 160 160 
จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 40 40 

          2.6  งบประมาณตามแผน 
 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 
งบบุคลากร 3,100,000.00 3,210,000.00 3,340,000.00 3,450,000.00 3,600,000.00 
งบด าเนินการ 200,000.00 250,000.00 300,000.00 360,000.00 430,000.00 
งบลงทุน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
รวม 3,500,000.00 3,660,000.00 3,840,000.00 4,010,000.00 4,230,000.00 
รวมเฉลี่ยต่อคนต่อปี 700,000.00 732,000.00 768,000.00 802,000.00 846,000.00 

หมายเหตุ : เฉลี่ยจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 
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      ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว..........16,000...............บาท/คน/ปี 
     -   งบด าเนินการ  เป็นค่าวัสดุในการบริหารจัดการสาขาวิชา และการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงค่าตอบแทน และค่าใช้สอย 
     -   งบบุคลากร  เป็นงบประมาณเงินเดือนบุคลากรผู้สอนประจ าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
เพ่ิมข้ึนปีละ 1 คน ทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ 
     -   งบลงทุน ได้แก่ งบประมาณเพ่ือการปรับปรุงอาคารส านักงานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
จัดท าห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน  และห้องศูนย์ข้อมูลการพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  รวมถึง จัดซื้อวัสดุ  
ครุภัณฑท์ี่จ าเป็น  และจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาพัฒนาชุมชน 

2.7   ระบบการศึกษา  

  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 

2.8   การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
         การเทียบโอนต่างๆ และการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ฉ)  
 

3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1   หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 

              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า  121  หน่วยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 เกณฑ์ไม่น้อยกว่า โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง  
ปี พ.ศ. 2564 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 10 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
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4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 85 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 78 หน่วยกิต 
    วิชาเนื้อหาบังคับ 57 หน่วยกิต 
    วิชาเนื้อหาเลือก 21 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

7 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 121 หน่วยกิต 
 
 3.1.3   รายวิชา 
         ในการก าหนดรหัสรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการใช้ระบบตัวเลข  
7 หลัก  จัดหมวดวิชา  หมู่วิชา  ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ  ISCED  (International  Standard 
Classification  Education)  เป็นแนวทาง ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
หมู่วิชามานุษวิทยา 
        252_ _ _ _ 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
หมู่วิชาสังคมวิทยา 
        253_ _ _ _ 

กลุ่มวิชาในหมู่ 
วิชาสังคมวิทยา 
253_ 1 _ _ 
253_ 2 _ _ 
253_ 9 _ _ 

หมวดวิชาสังคมศาสตร์ 
ที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดใด

ในสังคมศาสตร์ 

ความยากง่ายของชั้นปีที่เรียน 
ล าดับก่อนหลังวิชา 

1 2 3 

 

4 5 6 7 
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                  ในการจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา  ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
           (1)   ยึดสาระส าคัญ  (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 

     (2)   ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
     (3)   อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

                  ส าหรับรหัสวิชาประกอบด้วย เลข  7  ตัว คือ 
  1) เลข 3  ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมีรายวิชาประกอบด้วย 
      -   หมวดวิชาสังคมศาสตร์ หมู่วิชามานุษยวิทยา รหัสคือ  252 _ _ _ 
 -   หมวดวิชาสังคมศาสตร์ หมู่วิชาสังคมวิทยา และการพัฒนาชุมชน รหัสคือ  253 _ _ _ 
          -   หมวดวิชาสังคมศาสตร์  หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดในหมวด สังคมศาสตร์  รหัสคือ  

250_ 9_ _ 
   2) เลขตัวที่ 4  อธิบายระดับความยากง่ายหรือชั้นปีที่เรียน 
   3) เลขตัวที่ 5  อธิบายถึงลักษณะเนื้อหาวิชาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- หลักและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา             รหัสคือ  252_1_ _ 
 - วัฒนธรรม – ประเพณี                        รหัสคือ  252_2_ _ 
- หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยา            รหัสคือ  253_1_ _ 
- กลุ่มวิชาสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์  และประชากรศึกษา  รหัสคือ  253_2_ _ 
- กลุ่มวิชาหลักการ วิธีและกระบวนการท างานพัฒนาชุมชน     รหัสคือ  253_3_ _ 
 - กลุ่มวิชาการเมือง  การปกครอง  การบริหารจัดการชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  รหัสคือ  253_4_ _ 
- กลุ่มวิชาการจัดการ  การพัฒนาธุรกิจชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน   รหัสคือ  253_5_ _ 
 - กลุ่มวิชาทักษะต่างๆที่เก่ียวข้องกับการท างานพัฒนาชุมชน     รหัสคือ  253_6_ _ 
 - กลุ่มวิชาการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ   รหัสคือ  253_7_ _ 
- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                        รหัสคือ  253_8_ _ 
- การสัมมนา และการวิจัย                       รหัสคือ  253_9_ _ 

4) เลขตัวที่ 6-7  อธิบายถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
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ก.    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า            30  หน่วยกิต 
 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร เรียนจ านวน 10 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ   บังคับเรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication)   2(2-0-4) 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication)  2(2-0-4) 
0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
  (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  4  หน่วยกิต 
0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า (Information Searching for Study) 2(2-0-4) 
0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
  (Reading and Writing English for Daily Life Communication) 
0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม      2(2-0-4) 
  (English for Cultural Communication) 
0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ     2(2-0-4) 
  (English for Communication in the Workplace) 
0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
  (Chinese for Daily Life Communication) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา (Buddhism for Development)  2(2-0-4) 
0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน (Psychology for Self Development)  2(2-0-4) 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต (Music and Life Appreciation)  2(2-0-4) 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ (Arts and Design)    2(2-0-4) 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง (Art Performance Appreciation)   2(2-0-4) 
0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต (Meditation for Life Development)  2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนจ านวน 6 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ   บังคับเรียน 2 หน่วยกิต ดังนี้ 
0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี (Smart Citizenship)     2(2-0-4) 
วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  4  หน่วยกิต 
0003101 ระบบสังคมไทย (Thai Society System)     2(2-0-4) 
0003102 ระบบสังคมโลก (Global Society System)    2(2-0-4) 
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0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน (Business and Daily Life)    2(2-0-4) 
0003104 ไทเลยศึกษา (Loei Study)      2(2-0-4) 
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน (Thailand and ASEAN Community) 2(2-0-4)   
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน (Economy in Daily Life)   2(2-0-4) 
0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  (Law in Daily Life)    2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนจ านวน 8 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)    2(2-0-4) 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน  

(Computer Technology for Daily-Life)     2(2-0-4) 
0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)   2(2-0-4) 
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต    2(2-0-4) 

(Science and Technology for Quality of Life) 
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Science for Health)    2(2-0-4) 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)    2(2-0-4) 
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
                     (Household Appliances Maintenance Techniques) 
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 

(Raising Crops and Animals in Daily Life) 

 ข   หมวดวิชาเฉพาะด้าน           85             หน่วยกิต 

           (2.1)   กลุ่มวิชาเนื้อหา   เรียนไม่น้อยกว่า      78           หน่วยกิต 
                                          (2.1.1)   วิชาเนื้อหาบังคับ บังคับเรียน     57           หน่วยกิต 
 
2501901 หลักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา      3(3-0-6) 
  (Principles  of  Anthropology and Sociology) 
2502901 จิตอาสาและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
  (Volunteering and Ethics  for  Community Development) 
2531101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง      3(3-0-6) 
  (Rural  and  Urban  Sociology) 
2531201 สวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน     3(3-0-6) 
  (Social  and  Community  Welfares) 
2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 
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  (Theories and Principles of Community Development) 
2531302 นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน      2(2-0-4) 
  (Innovation in Community Development)  
2531601 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการท างานในรูปแบบกลุ่ม   2(1-2-3) 
  (Creativity Development and Teamwork)  
2531602 การพูดและน าเสนอในชุมชน      2(1-2-3) 
  (Speaking and Presentation in Communities) 
2532301 กระบวนการ เทคนิค และวิธีการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
  (Process,Techniques, and Methods for Community Development) 
2532501 วิสาหกิจชุมชนและการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล   3(3-0-6) 
  (Community  Enterprise and Entrepreneur in Digital Era) 
2532601 ระบบสารสนเทศและสื่อสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
  (Information  System and Social Media for Community  Development) 
2533101 ชุมชนศึกษา        3(2-2-5) 
  (Community  Studies) 
2533301 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา    3(2-2-5) 
  (Problems Analysis and Solution of Community Development) 
2533302 การวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
  (Community Development Project Planning and Management) 
2533401 การจัดการและพัฒนาองค์กรชุมชน      3(3-0-6) 
  (Management  and  Development   of  Community  Organization) 
2533601 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับนักพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
  (Computer Application in Community Development)  
2533901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และสถิติเบื้องต้น    3(2-2-5) 
  (Introduction to Social Science Research Methodology and Statistic) 
2533902 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5) 
  (Community  Development  Research  Methodology) 
2534601 ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
  (English  for  Community  Development) 
2534901 สัมมนาการพัฒนาชุมชน       3(3-0-6) 
  (Seminar  in  Community  Development) 
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      (2.1.2)   วิชาเนื้อหาเลือก เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 
 
2531202 การพัฒนาสังคม        3(3-0-6) 
  (Social  Development) 
2531203 การพัฒนาครอบครัว       2(2-0-4) 
  (Family  Development)   
2531401 กฎหมายกับการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 
  (Laws  and  Community  Development) 
2532201 การพัฒนาเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส    3(3-0-6) 
  (Juvenile, Feminine, Senior, and Underprivileged Group Development)  
2532202 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์     3(3-0-6) 
  (Introduction  to  Social Work) 
2532302 การบริหารงานพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 
  (Community  Development Administration) 
2532303 ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน      2(2-0-4) 
  (Leadership  in  Community  Development) 
2532401 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
  (Network  of  Learning  in  Community  Development) 
2532502 เศรษฐศาสตร์ชุมชน       3(3-0-6) 
  (Community Economics)   
2532503 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3(2-2-5) 
  (Community  Economy  Development  and the Principle   
  of  Sufficiency  Economy) 
2532602 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนในศตวรรษท่ี 21    3(2-2-5) 
  (Communication for Community Development in 21st Century) 
2532701 ภัยพิบัติกับการป้องกันและฟ้ืนฟูชุมชน     3(2-2-5) 
  (Disaster  and  Community Prevention and  Rehabilitation) 
2533102 ปัญหาสังคม        3(3-0-6) 
  (Social  Problems) 
2533202 ประชากรศึกษา        3(3-0-6) 
  (Population Study) 
2533303 ระบบราชการและการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
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  (Bureaucratic System and Community Development)  
2533304 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน   3(3-0-6) 
  (Comparative Study in Community Development  in  ASEAN  Countries) 
2533305 วิทยากรกระบวนการในการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
  (Facilitator in Community Development) 
2533306  การพัฒนาแบบยั่งยืน       3(3-0-6) 
  (Sustainable  Development) 
2533402 ทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน      2(2-0-4) 
  (Community Capitals for Community Development) 
2533403 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น      3(2-2-5) 
  (Local Wisdom Management) 
2533404 แผนแม่บทชุมชนกับการพัฒนา      3(2-2-5) 
  (Community Strategic  Planning  for  Development) 
2533405 การจัดการความขัดแย้งในชุมชน      3(3-0-6) 
  (Conflict Management in Community) 
2533603 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
  (English for Communication in Community Development)   
2533701 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา     3(2-2-5) 
  (Community Environmental Management for Development)   
 

  (2.2)   กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7  หน่วยกิต 
                                       ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
   (2.2.1) กลุ่มวิชาปฏิบัติการณ์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน     1(90) 
                     (Field  Experience Preparation in  Community Development) 
2534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน       6 (540) 
                     (Field  Experience  in  Community  Development) 
 
   (2.2.2) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
2534803 เตรียมสหกิจศึกษา        1(90) 
                     (Pre-Cooperative Education) 
2534804 สหกิจศึกษา           6  
                     (Cooperative Education) 



23 

 

 

 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน                      6  หน่วยกิต 
                                 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยไม่ซ้ ากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว   และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

  3.1.4   แผนการเรียน 
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1 

 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป Xxxx 
xxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

2501901
2531301 
2531601 

หลักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการท างานใน
รูปแบบกลุ่ม 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก Xxxx xxx 3 
รวม 17 

 
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2 

 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx 
xxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

2531101 
2531201 
2531302 
2531602 

สังคมวิทยาชนบทและเมือง 
สวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน 
นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 
การพูดและน าเสนอในชุมชน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 

รวม 16 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  1 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

xxxx 
xxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

2532501 วิสาหกิจชุมชนและการเป็นผู้ประกอบการในยุค
ดิจิทัล 

3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก xxxx 
xxxx 

xxx 
xxx 

3 
3 

วิชาเลือกเสรี xxxx xxx 3 
รวม 18 

 
 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

xxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

2502901 
2532301 
2532601 

จิตอาสาและจริยธรรม เพ่ื อการพัฒ นาชุมชน
กระบวนการ เทคนิค และวิธีการพัฒนาชุมชน 
ระบบสารสนเทศและสื่อสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

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

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก Xxxx เลือก 3 
Xxxx เลือก 2 

รวม 18 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  1 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

xxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

2533101 
2533401 
2533901 

ชุมชนศึกษา 
การจัดการและพัฒนาองค์กรชุมชน 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และสถิตเิบื้องต้น 

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

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก xxxx 
xxxx 

xxx  
xxx 

2 
2 

วิชาเลือกเสรี xxxx xxx 3 
รวม 20 

 
 
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

xxxx 
xxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

2(2-0-4) 
2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

2533301
2533302 
2533601
2533902 

การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 
การวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาชุมชน 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับนักพัฒนาชุมชน 
การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน 

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

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก xxxx xxx 3 
รวม 19 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  1 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

2534601 
2534901 

ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาชุมชน 
สัมมนาการพัฒนาชุมชน 

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ฯ 

2534801 
 
 
2534803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา
ชุมชน   
หรือ 
เตรียมสหกิจศึกษา 

1(90) 
 
 
1(90) 

รวม 7 
 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  2 
 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

2534802 

2534804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน   

สหกิจศึกษา 

6(540)  

6 

รวม 6 

 
3.1.5    ค าอธิบายรายวิชา 

                  ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
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3.2   ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ –สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(เรียงล าดับจากคณุวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปรญิญา

ตรี) 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายสมพงษ์   
ดุลยอนุกิจ 

D.M.HRM  
 
สม.ม.  
น.บ.  
วท.บ.  

Human Resources 
Management 
สังคมวิทยา 
นิติศาสตร ์
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

University  of  San - Jose  
Recoletos,  Philippines 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2549 
 
2531 
2526 
2526 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางผการัตน์   
พินิจวัฒน ์

สค.ม.  
ศศ.บ.  

สังคมวิทยา 
การพัฒนาชุมชน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยครเูลย 

2536 
2530 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นายวิชญ์  มะลติ้น ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ.  

พัฒนาสังคม 
สังคมวิทยาการพัฒนา 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาลัยครเูลย 

2560 
2545 
2537 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางอริศราวรรณ  นิยม
รัตน์จรญู 

ศศ.ม.  
ศศ.บ.  

พัฒนาสังคม  
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2551 
2548 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายภูมิ  
เพชรกาญจนาพงศ ์

Ph.D. 
 
MA 
 
ร.บ. 

Integrated science for 
global society 
Sociology 
 
การปกครอง 

Kyushu University, Japan 
 
University of British 
Columbia,Vancouver Canada 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2562 
 
2558 
 
2553 
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 3.2.2  อาจารยพ์ิเศษ 
 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ –สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
1 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ  พัฒนาการ

อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
นายฐานุพงศ์  พัชรเรืองวงศ ์ ร.ม. 

ศศ.บ. 
การปกครอง 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลัยครูเลย 

2 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ พัฒนาการ
อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

นางสุจิตราภรณ์  ภูงามเงิน ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยครูเลย 

3 หัวหน้าฝ่ายบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) (พอช.) 
สาขาภาคอีสานตอนกลาง      

น.ส.เฉลิมศรี  ระดากูล ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การพัฒนาชุมชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยครูเลย  

4 นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการพิศษ  หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 

ดร.ประดิษฐ์  นัดทะยาย ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนศาสตร์ 
พัฒนาสังคม 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยครูเลย 

5 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลตองโขบ  อ าเภอโคก
ศรีสุพรรณ   จังหวัดสกลนคร 

นางลักขณา  แก้วกิ่ง ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

บริหารการพัฒนา 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาลัยครูเลย 

6 นักวิชาการอิสระ นายอดิศร  สุนทรารักษ์ M.Se. 
ศศ.บ. 

การวางแผนพัฒนาชนบท 
การพัฒนาชุมชน 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ าสวย อ าเภอแจ้
ห่ม   จังหวัดล าปาง 

นางสาวสมร  สังฆะสร รป.ม. 
ศศ.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
วิทยาลัยครูเลย 

8 ปราชญ์ชาวบ้าน นายเฉลิมชัย  อินทรชยัศรี ศศ.ม. 
(กิตติมศักดิ์) 

พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

9 ปราชญ์ชาวบ้าน นางฉลาด  เสาวนนท ์ ศศ.ม. 
(กิตติมศักดิ์) 

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1   มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านประสบการณ์ภาคสนาม 
         การศึกษากลุ่มฝึกประสบการณ์ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  ดังนี้ 
               4.1.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
  1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ชุมชน สังคม 
  2) เป็นผู้ เคารพกฎระเบียบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ภาระหน้าทีห่รืองานที่ได้รับมอบหมายและมีหลักการในการเรียนและการท างานที่มุ่งสู่ความส าเร็จ 
  3) มีศรัทธา เชื่อมั่นในวิชาชีพการพัฒนาชุมชน มีทัศนคติและค่านิยมท่ีดีต่อวิชาชีพที่ได้เรียน 
  4) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ อดทนต่องานหนักและยากล าบาก สามารถเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วม เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการท างานกับชุมชนเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานอื่นๆ ได้ 
 

      4.1.2  ความรู้ 
  1) มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์ทางด้านการพัฒนาชุมชน  ตลอดจนศาสตร์สาขา
มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  ความสามารถในการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นประโยชน์ใน
การท างานพัฒนาชุมชน  และงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆได้ 
  2) สามารถรู้เท่าทันวิวัฒนาการ  การเปลี่ยนแปลง  ความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคนิควิธีการ
ท างานด้านการพัฒนาชุมชน และพัฒนาความรู้ทางด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  3) มีความสามารถในการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้าน       การพัฒนาชุมชน 
 

      4.1.3  ทักษะทางปัญญา 
  1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ มีเหตุผล สามารถแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม 
  2)  สามารถรวบรวม  ศึกษาวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปประเด็น และวิพากษ์ปัญหาต่างๆ  ได้ 
  3) สามารถบูรณาการความรู้ด้านปรัชญา  แนวความคิด  หลักการ กระบวนการเทคนิค 
วิธีการท างานพัฒนาชุมชน ทักษะอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กันในการท างานต่างๆ  การด าเนินชีวิตประจ าวันและการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี 
           
               4.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  1)  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี มีความเป็นผู้น าที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ให้ความ
ช่วยเหลือ  ท างานแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการแก้ปัญหา สถานการณ์
ต่างๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
  2)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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  3)  เป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
  4)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
 
      4.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สามารถน าทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในงานการพัฒนาชุมชน 
  2) มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และน ามาเสนอได้อย่างเหมาะสม 
  3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

4.2   ช่วงเวลา 
                 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาชั้นปีที่ 4  
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

                   นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการฝึกโดยเน้นการเรียนรู้
การท างานพัฒนาชุมชนที่หน่วยงาน เรียนรู้จากนักพัฒนาหรือพัฒนากรที่ปฏิบัติงานอยู่  ศึกษากระบวนการ
หลักการ วิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชนในโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานพัฒนาชุมชนด าเนินการและเรียนรู้
เทคนิคการท างานพัฒนาชุมชน เรียนรู้การท างานพัฒนาชุมชนของหน่วยงาน จากอาจารย์นิเทศในหน่วยงาน 
(พ่ีเลี้ยง)ตามท่ีแนะน า ฝึกทักษะการท างานและมอบหมายงานให้ท าเป็นเวลาอย่างน้อย 90 ชั่วโมง 

             การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงที่ 2 เป็นการฝึกซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ชีวิต 
ปรับตัวอยู่ร่วมกับประชาชนในชุมชนจริง เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ กระบวนการ หลักการ เทคนิค 
วิธีการในการพัฒนาชุมชน และศาสตร์อ่ืนๆ ในการศึกษาชุมชน วิเคราะห์ปัญหาความต้องการและการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ท าการวางแผนโครงการ
พัฒนาชุมชน และมีส่วนร่วมกับชุมชนน าโครงการไปด าเนินการภายใต้การดูแล นิเทศของอาจารย์นิเทศจาก
สาขาวิชาฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรืออาจารย์นิเทศในหน่วยงาน (พ่ีเลี้ยง) เป็นเวลาอย่างน้อย 540 
ชั่วโมง 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานและการวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
หลักสูตรก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานและการวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

เบื้องต้นและวิชาการวิจัยเพ่ือการพัมนาชุมชน โดยเน้นให้นักศึกษา วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน  
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้เป็นพ้ืนฐานการวางแผนโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกับชุมชน  โดยอาศัย
ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนผสมผสานกับความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  สู่การจัดท าโครงการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการพัฒนาชุมชนและเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน  
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.2.1   คุณธรรม  จริยธรรม 
  (1) เป็นผู้ เคารพกฎระเบียบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ภาระหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายและมีหลักการในการเรียนและการท างานที่มุ่งสู่ความส าเร็จ 
  (2) มีศรัทธา เชื่อมั่นในวิชาชีพการพัฒนาชุมชน มีทัศนคติและค่านิยมท่ีดีต่อวิชาชีพที่ได้เรียน 
  (3) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ อดทนต่องานหนักและยากล าบาก สามารถเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วม เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการท างานกับชุมชนเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานอื่นๆ ได้ 
 

 5.2.2   ความรู้ 
  (1)   มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์ทางด้านการพัฒนาชุมชน  ตลอดจนศาสตร์สาขา
มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  ความสามารถในการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นประโยชน์ใน
การท างานพัฒนาชุมชน  และงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆได้ 
  (2)   มีความสามารถในการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้าน       การพัฒนาชุมชน 
 5.2.3   ทักษะทางปัญญา 
  (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ มีเหตุผล สามารถแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม 
  (2)   สามารถรวบรวม  ศึกษาวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปประเด็น และวิพากษ์ปัญหาต่างๆ  ได้ 
  (3)  สามารถบูรณาการความรู้ด้านปรัชญา  แนวความคิด  หลักการ กระบวนการเทคนิค 
วิธีการท างานพัฒนาชุมชน ทักษะอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กันในการท างานต่างๆ  การด าเนินชีวิตประจ าวันและการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี 
 5.2.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (1)  สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี มีความเป็นผู้น าที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ให้ความ
ช่วยเหลือ  ท างานแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการแก้ปัญหา สถานการณ์
ต่างๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
  (2)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 5.2.5   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1)   สามารถน าทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในงานการพัฒนาชุมชน 
  (2)   มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และน ามาเสนอได้อย่างเหมาะสม 
  (3)   มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
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5.3 ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 3 

     5.4 จ านวนหน่วยกิต   6 หน่วยกิต 

          ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และสถิติเบื้องต้น  3(2-2-5) หน่วยกิต           
 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) 
     5.5 การเตรียมการ 
 สาขาวิชาจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านในการให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษาที่จัดท าโครงการวิจัย    ซึ่งอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชาจะท าการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาส่งเค้าโครง 
การวิจัยให้ที่ประชุมอาจารย์ประจ าสาขาร่วมกันพิจารณา พร้อมกับแนบก าหนดการพบที่ปรึกษาให้กับ
นักศึกษาที่ท าวิจัย แล้วอาจารย์ผู้สอนจะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือท าความเข้าใจในภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ 
แนะน า เทคนิค วิธีการเรียนรู้  การสร้างและพัฒนาทักษะการท างานพัฒนาชุมชนและเสริมความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการเป็นนักวิจัยที่ดี เช่น ทักษะการพูด  การวางตน  มนุษยสัมพันธ์  การท าบันทึก
สัมภาษณ์และการใช้ประโยชน์ การเขียนรายงานวิจัย ฯลฯ 
     5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1  อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยร่วมกันก าหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

5.6.2 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยร่วมกันให้ตัดสินผลงานและให้คะแนนการเรียนรู้
ตามเกณฑ์ 

 ขั้นตอนการประเมิน 
  อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยจากการแต่งตั้งของสาขาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ท าการ
ประเมินผลตามแบบประเมินผลเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
ซึ่งอาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2555 หมวด 1 ข้อ 6 ที่ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก จ)  
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ - มีความขยัน  สนใจ  
ขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอ  มีความ
รับผิดชอบ  ตั้งใจท างาน  มีความคิด
สร้างสรรค์   แก้ ไขปัญหาเป็น   มี
ความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงได้  
มีความรู้  ทักษะความสามารถและ
ประสบการณ์ ในด้ านการพัฒนา
ชุมชน  พร้อมที่จะประกอบอาชีพ
อิสระหรือตามวิชาชีพที่เรียน 

  - มีการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้อง  เช่น ภาวะผู้น าในการพัฒนา
ชุมชน   การพัฒนาความสามารถของบุคคล กลุ่ม ชุมชน     
  - การส่งเสริมกิจกรรมการแสดงออก  ความเป็นตัวของตัวเอง  การ
เป็นผู้น าในการแลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน เช่น รายวิชาสัมมนา 
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน และการร่วมงาน CSD สัมพันธ์ 
  - การจัดกิจกรรมอบรมเสริมความคิด ทักษะ  ประสบการณ์  
แรงจูงใจในการเป็นผู้น า ในการพัฒนาชุมชน 
  - ส่งเสริมการเรียนรู้จากชุมชนจริง   เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง   
การใช้งานวิจัยในการสอน เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจงานพัฒนา
ชุมชน  และสร้างแรงจูงใจ  ความสนใจและความตั้งใจในการศึกษา   
-  มีโครงการ กิจกรรมในการฝึกภาคสนามที่ชัดเจน  ฝึกการท างาน
โดยเน้นกระบวนการพัฒนาชุมชน 
 

มีอุดมการณ์ – สนใจ รักที่จะท างาน
ด้ า น ก า ร พั ฒ น าชุ ม ช น  เข้ า ใจ 
ตระหนักในความส าคัญ ของภารกิจ
หน้าที่รับผิดชอบ ของนักพัฒนาต่อ
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  มีความ
เสียสละ มีศรัทธาในวิชาชีพ  

  - การสอนหรือบรรยาย หน้าที่รับผิดชอบ งานของนักพัฒนา  การ
พัฒนาตนเพ่ือก้าวสู่การเป็นนักพัฒนา   
  - มีกิจกรรมในการฝึกและพัฒนาทัศนคติ  ค่านิยม  ความมี   จิต
สาธารณะทีส่ม่ าเสมอ  เช่น กิจกรรมค่ายอาสา 
  - การจัดศึกษาดูงานปัญหาสังคม งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
  - มีการจัดส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานด้านการ
พัฒนาชุมชน 

มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ -  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่นักพัฒนาจ าเป็น 
ต้องยึดถือ    
- ให้นักศึกษารวมกลุ่มสืบค้นหาคุณธรรมจริยธรรมที่จ าเป็นต่อการ
น าไปปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นนักพัฒนา เน้นให้ฝึกปฏิบัติจริงในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
       2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

         นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้น การท างานด้านการพัฒนาชุมชน เป็นงานที่ต้อง
เกี่ยวข้องหรือติดต่อกับคนและหน่วยงานต่างๆ ผู้ท างานด้านนี้ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี ความมุ่งมั่น อดทน และ
เสียสละ ดังนั้นอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ทั้ง 4 ข้อ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมี
คุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย ตามที่ระบุไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2552  ทั้งนี้มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีดังนี้ 
   (1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ชุมชน สังคม 
   (2) เป็นผู้เคารพกฎระเบียบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และภาระหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายและมีหลักการในการเรียนและการท างานที่มุ่งสู่ความส าเร็จ 
   (3) มีศรัทธา เชื่อมั่นในวิชาชีพการพัฒนาชุมชน มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ
ที่ได้เรียน 
   (4) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ อดทนต่องานหนักและยากล าบาก 
สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวใช้ชี วิตอยู่ร่วม เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการท างานกับชุมชน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆ ได้ 

       2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น

การเข้าเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบ โดยในการท างานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านหรือลอกงานของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น 
        2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        (1) ประเมินจากตารางเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

        (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  กิจกรรมเพ่ือส่วนรวมต่างๆ 

        (3) ประเมินจากการความซื่อสัตย์สุจริต  เช่น ในการสอบ  การท ารายงาน เป็นต้น 
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2.2  ความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน และความรู้เกี่ยวกับสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนที่ได้ศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพ  หรือ ใช้ใน
การท างานพัฒนาชุมชน  มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมประเด็นต่างๆ  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ.2552 ทั้งนี้มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ก าหนดไว้ดังนี้ 
          (1) มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์ทางด้านการพัฒนาชุมชน  ตลอดจนศาสตร์สาขา
มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  ความสามารถในการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นประโยชน์ใน
การท างานพัฒนาชุมชน  และงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆได้ 
                   (2) สามารถรู้เท่าทันวิวัฒนาการ  การเปลี่ยนแปลง  ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เทคนิควิธีการท างานด้านการพัฒนาชุมชน และพัฒนา ความรู้ทางด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
          (3) มีความสามารถในการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านการพัฒนาชุมชน 

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ        

การประยุกต์ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  นอกจากนี้จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานในสถานที่ที่ประสบผลส าเร็จด้านการพัฒนา  หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 
         (1)   ทดสอบก่อนเรียน 

   (2)   การทดสอบย่อย และให้คะแนน 
   (3)   ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาค และปลายภาคเรียน 
   (4)   ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
   (5)   ประเมินจากการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
   (6)   ประเมินจากรายวิชาเตรียมฝึกและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
 

2.3.  ทักษะทางปัญญา 
        2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว  ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม  
และความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน ในขณะที่สอนนักศึกษา  อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหา
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เหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาต่างๆ วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งการฝึกคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ไม่
สอนในลักษณะท่องจ า  เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะของการคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น  การสอน
เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.2552  ส าหรับผู้เรียน
จึงเน้นให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา ดังนี้ 
           (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ มีเหตุผล สามารถแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม 
             (2)  สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นและวิพากษ์ปัญหาต่างๆ  ได้ 
          (3) สามารถบูรณาการความรู้ด้านปรัชญา  แนวความคิด  หลักการ กระบวนการ
เทคนิค วิธกีารท างานพัฒนาชุมชน ทักษะอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กันในการท างานต่างๆ  การด าเนินชีวิตประจ าวันและ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต์สถานการณ์ปัญหาในชุมชน 
      (2)  การอภิปราย 
   (3)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ/ศึกษาชุมชนจริง 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติ/ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนจริงของ
นักศึกษา ความสามารถในการอธิบายสภาพชุมชน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข ฯลฯ  โดยประเมิน
จากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยการสอบข้อเขียน หรือการท ารายงาน เป็นต้น 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับชาวบ้านที่ไม่รู้จักมาก่อน 
ผู้ร่วมงานที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ และผู้ที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา  รวมไปถึงผู้ที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา จึงต้องมี
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆได้   โดยมีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 ทั้งนี้  มีรายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

        (1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ีมีความเป็นผู้น าที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความ 
ช่วยเหลือ  ท างานแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการแก้ปัญหา สถานการณ์
ต่างๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
          (2) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
          (3) เป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
          (4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
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2.4.2   กลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
โดยในขณะที่สอนอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ใช้

วิธีการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร 
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยอาจารย์ต้องสอดแทรกประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ของนักพัฒนาในการสอน 
         2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ   

ประเมินจากผลงานของกลุ่ม และพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในระหว่างการฝึกงาน
ภาคสนาม 

 

2.5   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  มีทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้น าเสนอผลงาน การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
   (1) สามารถน าทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในงานการพัฒนาชุมชน 
   (2) มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และน ามาเสนอได้อย่างเหมาะสม 
   (3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

2.5.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์เสมือนจริง 
และน าเสนอการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ ์

2.5.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)   การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูล       
ผลการศึกษาวิจัย 
   (2)   ประเมินความสามารถจากการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน รายงาน และตอบ
ข้อซักถาม 
 



38 

 

 

3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 2 หมวดวิชา ได้แก่ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเนื้อหาดังนี้ 

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552   ประกอบ  5  ด้าน ดังนี้ 

 

ที่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอยีด/ตัวชี้วัด 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 
1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู ้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณค่า 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข        
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    3.1.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(1)  ตรงต่อเวลา - ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเรื่องการเข้า

เรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเรื่องของเวลา
ส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อเวลาในการเรียนการ
สอนทกุรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าเรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่งงาน 
 

(2) ความซื่อสัตย์ สุจริต - มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายนอก

และภายในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 

เช่น รายงาน การอ้างอิง และการสอบ 

- ประเมินจากความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง

ของนักศึกษาในชั้นเรียน โดยประเมิน

จากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ   อ่อน

น้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติตน

อย่างสุภาพและอ่อนน้อม วาจาสุภาพไพเราะ มีระเบียบ

วินัย ประพฤติตนให้ถูกกาลเทศะ โดยใช้กรณีการสาธิตและ

กรณีจ าลอง 

- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

- การน าเสนอผลงาน 

3.1.1.2 ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการบรรยาย อภิปราย ถาม-
ตอบ ในชั้นเรียน 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการสาธิต ทดลองและฝึก
ปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ 

(2) สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการด ารงชีวิต 

-ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับเนื้อหา 
วิชาโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem 
Based Learning) หรือ PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 
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3.1.1.2 ด้านความรู้ (ต่อ) 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(3) สามารถ พัฒ นาการ
เรียนรู้ของตนเองอย่ าง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
และให้ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่
แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู้
เพ่ิมเติม โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้จาก
แหล่ งที่ น่ าเชื่ อถือมาประกอบได้อย่ าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ
อ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.1.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดทฤษฎีทักษะ
ทางปัญญา 
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 

- ประเมินจากคุณ ภาพงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน 

(2)  สามารถสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดยใช้วิธีการกรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
 

- ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 
 
 

(3)  สามารถประเมินค่า 
หรือคุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่าโดยใช้วิธี
จ าแนกคุณภาพงาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินค่าโดยใช้วิธีการ
น าเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
 

3.1.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1)  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2)  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้กระบวนการ PBL 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ PBL 
- สังเกตพฤติกรรม 
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3.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2)  สามารถใช้ภาษาใน
ก ารสื่ อ ส า ร ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารใน
รายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอ 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ 

(3) มี ทั กษ ะ ใน การ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสร้ างชิ้ น งาน โดยการใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศ 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอ 
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ตารางท่ี 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า               
0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน               

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
ชีวิตประจ าวัน               

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม                 
0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                   
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ตารางท่ี 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา               
0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน               
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               
0002104 ศิลปะและการออกแบบ               
0002105 สุนทรียภาพการแสดง               
0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต               
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ตารางท่ี 4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย                

0003102 ระบบสังคมโลก                 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                
0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี               
0003108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน               
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ตารางท่ี 5 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน  

              

0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ               
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต               
0004105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ               
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

              

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน               
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  3.2   หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเนื้อหา)   มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  ซ่ึงมี 5  ด้าน ดังนี้ 
           3.2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 
    (1) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม 
    (2) เป็นผู้เคารพกฎระเบียบ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและภาระหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายและมีหลักการในการเรียนและการท างานที่มุ่งสู่ความส าเร็จ 
    (3) มีศรัทธา เชื่อมั่นในวิชาชีพการพัฒนาชุมชน มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ต่อวิชาชีพที่ได้เรียน 
    (4) มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้อยู่ เสมอ อดทนต่องานหนักและ
ยากล าบาก สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วม เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการท างานกับ
ชุมชนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆ ได้ 
 

         3.2.2   ความรู้ 
    (1)   มีความรู้และความเข้าใจศาสตร์ทางด้านการพัฒนาชุมชน  ตลอดจน
ศาสตร์สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  ความสามารถในการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็น
ประโยชน์ในการท างานพัฒนาชุมชน  และงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่นๆได้ 
    (2)   สามารถรู้เท่าทันวิวัฒนาการ  การเปลี่ยนแปลง  ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เทคนิควิธีการท างานด้านการพัฒนาชุมชน และพัฒนาความรู้ทางด้านการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
    (3)   มีความสามารถในการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้าน       
การพัฒนาชุมชน 
 

        3.2.3   ทักษะทางปัญญา 
    (1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ มี เหตุผล สามารถแก้ไข
สถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม 
    (2)   สามารถรวบรวม  ศึกษาวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปประเด็น และวิพากษ์
ปัญหาต่างๆ  ได้ 
    (3)  สามารถบูรณาการความรู้ด้านปรัชญา  แนวความคิด  หลักการ 
กระบวนการเทคนิค วิธีการท างานพัฒนาชุมชน ทักษะอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กันในการท างานต่างๆ  การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี 
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3.2.4   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    (1)  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความเป็นผู้น าที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี  ให้ความช่วยเหลือ  ท างานแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการแก้ปัญหา 
สถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
    (2)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
    (3)  เป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
    (4)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ 
   3.2.5   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)   สามารถน าทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในงานการพัฒนาชุมชน 
   (2)   มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และน ามาเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 
   (3)   มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ)  
 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

 
รรายวิชา 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข   การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ) 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
2501901  หลักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา                  
2502901  จิตอาสาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชน                  

2531101  สังคมวิทยาชนบทและเมือง                  
2531201  สวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน                  
2531301  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน                  
2531302  นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน                  
2531601  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
การท างานในรูปแบบกลุ่ม                  

2531602  การพูดและน าเสนอในชุมชน                  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข   การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ) 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
2532301  กระบวนการ เทคนิค และวิธีการ
พัฒนาชุมชน                  

2532501  วิสาหกิจชุมชนและการเป็น
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล                  

2532601  ระบบสารสนเทศและสื่อสังคมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน 

                 

2533101  ชุมชนศึกษา                  
2533301  การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนว
ทางการพัฒนา                  

2533302  การวางแผนและบริหารโครงการ
พัฒนาชุมชน                  

2533401  การจัดการและการพัฒนาองค์กร
ชุมชน                  
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข   การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ) 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
2533601  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักพัฒนาชุมชน  

                 

2533901  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
สถิติเบื้องต้น 

                 

2533902  การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน                  
2534601  ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนา
ชุมชน 

                 

2534901  สัมมนาการพัฒนาชุมชน                  
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก) 

รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข       การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก) 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
2531202  การพัฒนาสังคม                  
2531203  การพัฒนาครอบครัว                  

2531401  กฎหมายกับการพัฒนาชุมชน                  

2532201  การพัฒนาเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส 

                 

2532202  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห์ 

                 

2532302  การบริหารงานพัฒนาชุมชน                  
2532303  ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน                  

2532401  เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนา
ชุมชน 

                 

2532502  เศรษฐศาสตร์ชุมชน                  
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รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข       การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2532503  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                 

2532602  การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาชุมชนใน
ศตวรรษท่ี 21 

                 

2532701  ภัยพิบัติกับการป้องกันและฟ้ืนฟู
ชุมชน 

                 

2533102  ปัญหาสังคม                  
2533202  ประชากรศึกษา                  
2533303  ระบบราชการและการพัฒนาชุมชน                  

2533304  การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน                  

2533305  วิทยากรกระบวนการในการพัฒนา
ชุมชน                  

2533306   การพัฒนาแบบยั่งยืน                  
2533402  ทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน                  
2533403  การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น                  
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รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข       การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2533404  แผนแม่บทชุมชนกับการพัฒนา                  

2533405 การจัดการความขัดแย้งในชุมชน                  

2533603  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
การพัฒนาชุมชน 

                 

2533701  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนา 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาปฏบิัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา) 

 
รายวิชา 

 
 
 
 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 

2. ความรู้ 

 
 
 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการ

วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข   การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
2534801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา  
             ชุมชน  

                 

2534802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน                   
2534803  เตรียมสหกิจศึกษา                  
2534804  สหกิจศึกษา                  
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หมวดที่ 5 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
     ระดับคะแนน      ค่าระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50 
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ)   
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะทีน่ักศึกษาก าลังศึกษาชั้นปีที่ 4 
   ให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งหลักสูตรและน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์  
   การทวนสอบในระดับรายวิชา สาขาได้ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม 
   การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถด าเนินการโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
   ก าหนดให้มีการส ารวจหรือท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและ
น าผลการวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยมีวิธีการ ดังนี้ 
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   2.2.1   ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า มีความรู้ ความสามารถสอบแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
   2.2.2   การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอสัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษา การสนทนากลุ่ม ในการเข้าท างานสถานประกอบการนั้น 
   2.2.3   การประเมินจากบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ ในแง่ความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาดงานมากยิ่งข้ึน 
   2.2.4   ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
ด้านความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 
   2.2.5   ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จ านวน
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555  (ภาคผนวก จ. หมวด 3) 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1   จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 1.2  ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
 1.3  จัดระบบแนะน า/ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring system) แก่อาจารย์ใหม่ 
 1.4  จัดเตรียมคู่มืออาจารย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม ่
 1.5  จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในเรื่องของ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบรายละเอียดหลักสูตร
 ตลอดจนการจัดท าประมวลรายวิชา (Course syllabus)  และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 
  2.1.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  วิธีการสอน  
กลยุทธ์ในการสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
  2.1.2  สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการในทางวิชาชีพ 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1  สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตลอดจนชุมชนและ
ท้องถิ่น 
  2.2.2  พัฒนาให้ผู้สอนได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และ / หรือ มีผลงานดีเด่น 
  2.2.3  ให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา พัฒนาหลักสูตรใหม่ 
  2.2.4  สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับประสบการณ์จริง โดยส่งคณาจารย์ไปศึกษาดูงานและ   เข้ารับ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหน่วยงาน องค์กรที่ท างานด้านการพัฒนาชุมชน 
  2.2.5  สนับสนุนให้ผู้สอนมีโอกาสให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  หน่วยงาน  องค์กรในชุมชน 
สังคม เพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.2.6  เปิดโอกาสหรือจัดงบประมาณให้ผู้สอนซื้อเอกสาร ต าราเรียนใหม่ ๆเพ่ือใช้ศึกษาค้นคว้า
พัฒนาการเรียนการสอน  อีกทั้งจัดหา  ให้บริการหรืออ านวยความสะดวกในด้านวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติการในชั้น
เรียนอย่างเพียงพอ  เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.7  จัดท าโครงการเยี่ยมหรือศึกษาดูงานการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์แก่อาจารย์ผู้สอน 
  2.2.8  มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้คณาจารย์ผู้มีผลงาน 
ดีเด่น 
  2.29 ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอื่นๆเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้มีการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ก าหนดการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดภาค
การศึกษาเพ่ือร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม และการวัดผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดผล เพ่ือให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบการเรียนรู้ที่ก าหนดในแผนที่การเรียนรู้ (curriculum mapping) ใน 
มคอ.2 ของหลักสูตร จากนั้นจึงน าเสนอประธานหลักสูตรอนุมัติและน าส่งคณะฯ ในล าดับต่อไป  ซึ่งในแต่ละ
รายวิชาจะเน้นการการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้อง
กับลักษณะรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย อัตนัย และการสอบแบบปฏิบัติ หลังจบภาค
การศึกษาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการทดสอบผิดปกติเพ่ือวิเคราะห์
หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 
2. บัณฑิต 

  ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในการนี้ สาขาวชิาการพัฒนาชมุชนจึงมีการปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.  2564  นี้ขึ้น โดยมีปรัชญาคือ        สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจะผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม สู่การ
พัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย มีวัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดังนี้  
 1)    เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีอุดมการณ์ มีจิตใจบริการ ในการท างานร่วมกับชุมชน 
มีความเสียสละ อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ 
 2) เพ่ือให้นักศึกษาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 
 3) เพ่ือให้นักศึกษามีแนวคิด ทักษะและความสามารถในหลักการ เทคนิค กระบวนการ  การ
ประสานงานและมีภาวะผู้น าในงานพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เพ่ือก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการท างานพัฒนาชุมชน ในท้องถิ่นและ
ประชาคมอาเซียน 
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3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษา สาขาวิชาได้จัดท าแผนการรับนักศึกษาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ได้แก่ การรับตรง 40 

คน โดยการพิจารณาจากยอดการรับนักศึกษาในปีก่อนมาประกอบการตัดสินใจ เช่น จากข้อมูลเดิมพบว่า 

นักศึกษาท่ีมาจากการับตรงมีสภาพการคงอยู่ที่ดีกว่านักศึกษาโควตา เนื่องจากนักศึกษารอบรับตรงเป็น

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีจะสอบคัดเลือกได้ที่เรียนหลายแหล่งมีตัวเลือกมาก ดังนั้น กระบวนการรับนักศึกษา

ในสาขาจะด าเนินการประกาศผ่านระบบของมหาวิทยาลัยและของคณะทั้งทางเว็บไซต์    สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึง

การออกแนะแนวตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 สาขาวิชามีแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาโดยมีการจัดโครงการ

ปฐมนิเทศแนะน าการปรับตัวและการใช้ชีวิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีระบบพ่ีรหัสช่วยน้องรหัส และมีการ

ทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลโดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และการใช้ IT โดยศูนย์

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 สาขาวิชาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเสนอคณะแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนให้กับนักศึกษาหมู่เรียนละ 1 ท่าน เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับเรื่องการเรียน  เรื่อง

ส่วนตัว และเรื่องอ่ืนๆ โดยมีช่องทางการปรึกษาหลายช่องทาง ได้แก่ มาพบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ ปรึกษา

ผ่าน Line  Facebook  E-mail หรือโทรศัพท์ โดยผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาได้ผ่านการอบรมการเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 

 สาขาวิชาได้น าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21   มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 

เช่น ทักษะการจัดการเรียนแบบโครงงาน (Project Based Learning) เป็นต้น และสาขายังก าหนดให้

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไดอ้อกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามและกลับมาน าเสนอผลงานเพ่ือเตรียมตัวออกไป

ปฏิบัติงานจริง  

 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการติดตาม ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี ท าให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ

อยู่ในหลักสูตรอย่างมีความสุข อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนให้ความส าคัญ ดูแล แก้ปัญหา และพบปะกับนักศึกษา

อย่างสม่ าเสมอ  นอกจากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน

ของหลักสูตร โดยประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี  
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4. อาจารย์ 
 4.1   การรับอาจารย์ใหม่ 
    สาขาวิชาเสนอให้มหาวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
   คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 4.3  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
  4.3.1  มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาช่วยสอนในบางรายวิชาและบางหัวข้อที่
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
  4.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษโดยก าหนด
หลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ 
เป็นต้น 
  4.3.3  ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน 
  4.3.4  คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชา ที่
หลักสูตรจัดท าไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1) มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
  2) มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
  3) มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
  4) มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 5.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
  1) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
  2) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่
รับผิดชอบ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 สาขามีความพร้อมด้านหนังสือ  ต ารา งานวิจัย  และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทย
บริการที่มีหนังสือด้านการพัฒนาและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ   
ต าราเฉพาะทาง   นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 สาขาประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา  รวมถึงอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนมี   ส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็นให้สาขาวิชา  กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดซื้อหนังสือได้ด้วย 
   ในส่วนของสาขาจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางและคณะ
จะต้องจัดสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉายสไลด์  เป็นต้น และสาขามีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร โดยจัดท าแบบส ารวจความต้องการของนักศึกษา ในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 (TQF : HEd) เพ่ือใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลผ่านคือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อที่ 1-5 และอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 
ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

 (3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด า เนิ นการของประสบ การณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด   ปี
การศึกษา 
 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 
และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของ
ปีท่ีแล้ว 
 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีคุณภาพต่อหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ทั้งนี้  เมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ ในส่วนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนนั้น จัดให้สามารถชี้ได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป โดยหลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นให้นักศึกษาประเมินรายวิชา
ตามแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดท าขึ้น 
 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
   (1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
   (2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ประธานหลักสูตร และ หรือทีมผู้สอน 
      (3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
   (4) การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
   (1) นักศึกษาปีสุดท้าย หรือ บัณฑิตใหม่ 
   (2) ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ใช้บัณฑิต 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
   (4) ส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
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ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
   (1) รวบรวมข้อเสนอแนะ หรือข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต   และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   (2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลขา้งต้น โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
   (3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
ค าอธิบายรายวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / Language Communications 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(2-0-4) 
  (Thai for Communication) 
 ความรูเ้บื้องต้นเก่ียวกับภาษาและการสื่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรมไทย ทักษะ
การคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated language use in 
society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading and writing to apply in life 

0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 
 (English for Communication) 
 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่างๆ การ
ทักทาย การท าความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยายสถานที่ ที่ตั้ง การบอกทิศทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, speaking, 
reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, giving personal 
information, giving information about family and community, describing places, giving location and 
direction 

0001103  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และกระบวนการ
สืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนองานตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการ
อ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท ารายงาน วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 Information, information literacy skills, information sources and resources, retrieval 
techniques and process with digital media, academic report writing with universal standardized 
formatting, citation and bibliography for efficient application on other types of research and thesis 
writing forms, correctly and effectively. 
0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข้อต่างๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมี
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and discourse for 
Daily Life Communication through various activities in a variety of topics with an emphasis on helping 
students practice their listening and speaking skills 
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0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and product 
labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and electronic communication 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม  2(2-0-4) 
 (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทางสังคม ความ
เชื่อ อาหาร และเทศกาลส าคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  
 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social value, 
beliefs, food, and traditional festivals 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล        การ
กรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศ
รับสมัครงาน  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving and 
asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job advertisement  

0001108    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน                2(2-0-4)  
 (Chinese for Daily Life Communication)  
 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน ค าศัพท์ วลี ส านวน โครงสร้างและรูปแบบประโยคส าหรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  
 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence structures for 
use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and writing 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา  2(2-0-4) 
 (Buddhism for Development) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ วันส าคัญและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
การประยุกต์พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย        การพัฒนาจิตและปัญญา
เพื่อการด าเนินชีวิต 
 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath days, Dhamma 
application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind and wisdom development 
for living. 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน   2(2-0-4) 
 (Psychology for Self Development) 
 ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม 
การรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, self 
development, human relations, team work and life planning for well-being. 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
  การใช้ดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาท ความส าคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้างทักษะ และ
ประสบการณ์ทางดนตรี 
 Using music in daily life, roles and importance of music in society, enhancing skills and 
musical experience. 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ       2(2-0-4) 
 (Arts and Design) 
 หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน การรับรู้ 
การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และการมีรสนิยมที่ดีต่อผลงานศิลปะและการ
ออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts and  design; 
perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and aesthetic, application and 
having good taste to arts and design of Thai, Asia and west in past and present. 
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0002105 สุนทรียภาพการแสดง  2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ค่านิยมและวิถี
ชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics and performances. The value of performing art. Values and 
way of life that are applied in performances; Organizing and performances that are consistent with 
local values and lifestyles.  
0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต       2(2-0-4) 

 (Meditation for Life Development) 
 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะของการ
บริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สมาธิกับการเรียนและการท างาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา 
ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา  
 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of meditation 
practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; meditation resistances and 
applying meditation to daily life; meditation as related to education and work; characteristic, process, 
qualities and benefits of the states of absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental 
knowledge about insight meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation 
(Summata) and the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation (Summata)  and 
the insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the world population. 

 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์/ Social Sciences 
0003101 ระบบสังคมไทย   2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของสังคมไทยในปัจจุบัน 
ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง          ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝัง
จิตส านึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, public administration, and 
environment problems and future trends of Thai society, development and sufficiency economy, 
local wisdom, adaptation for social changes, sustainable development, and Thai nationalism. 
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0003102 ระบบสังคมโลก  2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภัย
คุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การปรับตัวอยู่ในสังคมโลก
ด้วยสันติวิธี การด าเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, and other crisis; 
multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life in the Digital Age. 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต  แนว
ทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดล้อมที่
มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล 
กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; production; 
guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources management; marketing; 
financial accounting, Environment of Business; Social Technology change context influencing on 
business and daily life; government policies; taxation law; and applying philosophy of sufficiency 
economy to daily life 
0003104 ไทเลยศึกษา        2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น ภาษา ศิลปะ 
และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of life, 
amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment. 

0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 Background of ASEAN community; fundamental information of geographical; economic, 
political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; the relationships of 
internal and external groups of ASEAN country members and benefits of Thailand that gain from 
being member 
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0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจตลาดและ
กลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การ
คลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market and price; 
national income; gross provincial product; government and private sector in economic system; 
money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of household, community, and current society 
economies   
0003107    ความเป็นพลเมืองที่ด ี  2(2-0-4) 
 (Smart Citizenship) 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่  เสรีภาพ  และบทบาทของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย การจัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศ จิตอาสา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มี
ความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกที่ดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the context of 
democracy; democratic form of government with the king as head of state, living in different 
societies, conflict management by using peaceful way, problems of corruption, creating positive 
attitude towards the country, service mind, roles and responsibilities, being brave to make right 
decisions, being good citizen of the kingdom of Thailand and the world 

0003108    กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life)   
 กฎหมายทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ในชวีิตประจ าวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการ
ยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, criminal law, 
justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws and computer crime 
Intellectual property law, Family law and other related law. 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/ Mathematics, Science and Technology 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ  2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ หลักการใช้เหตุผล การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการ
วิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
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 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative thinking; logical 
principles; data collection; data analysis through software application for decision making; application 
of the principle of decision-making analysis; linear programming for problem solving in daily life. 
0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
 (Computer Technology for Daily-Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ในอนาคต 
และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer system, Modern 
computer network and the internet, Social network, Computer security ethics, Computer in the 
future, and computer devices and technology skills for daily life. 

0004103    การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      2(2-0-4) 

 (Exercise for Health) 
      ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับยุคสมัย 

เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise according to 
each gender, age and individual fitness and application in daily life. 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีชีวภาพ 
มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; biotechnology; 
environmental pollution; effects of advanced science and technology on human life. 

0004105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ  2(2-0-4) 
 (Science for Health) 

ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือกและการบริโภค
อาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 
                Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual hygiene 
promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased knowledge, diseased 
prevention and daily medication 
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0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4) 
  (Life and Environment) 
                 การก าเนิดโลกและก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและสิ่ งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
                 The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic relationship between 
organism and environment, environmental pollution and impacts on quality of life, global warming, 
ways of life and using natural resources in local and environmental areas and tourism, natural 
resources and sustainable natural resource management. 

0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวันภายในบ้าน เครื่องมือและ
การใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการ
ประหยัดพลังงาน 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; tools and 
electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy conservation 
awareness. 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชวิีตประจ าวัน  2(2-0-4) 
 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษ พืช
เครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for decoration; 
chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household consumption; fruit trees and 
perennial plant productions; principle of animal productions; economic animal productions; 
productions and carefulness for domestic animals; Forage crops; Medicinal  plants for Livestock; 
principle of sufficiency economy in animal productions; application of philosophy of sufficiency 
economy to agriculture 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1. กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 

2501901 หลักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา     3(3-0-6) 
  Principles of Anthropology and Sociology 

ความหมาย  ลักษณะขอบข่ายและประวัติความเป็นมาของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  แนวคิดทาง
มานุษยและสังคมวิทยา วิวัฒนาการความเป็นมาของมนุษย์  การปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  เชื้อชาติของมนุษย์  
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม  การจัดระเบียบของมนุษย์ในสังคม  ระบบความเชื่อ  ศาสนาและพิธีกรรม  การสมรส  
ครอบครัวและระบบเครือญาติ การจัดระเบียบทางสังคม    การจัดช่วงชั้นทางสังคม  พฤติกรรมรวมหมู่  พฤติกรรม
เบี่ยงเบน  การเสียระเบียบทางสังคม   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  การศึกษาหรือการวิจัยทาง
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
    Meaning, characteristics and historical background of anthropology and sociology; human 
revolution; human adjustment with environment; human races; cultural anthropology; human orders 
in society; beliefs, religions and ritual, marital, family and kinship systems; social orders; social 
classification ,grouping behaviors, social dysfunction ,social and cultural changes; studies and 
research on anthropology and sociology  
 
2502901 จิตอาสาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
  Volunteering and Ethics for Community Development  

นิยามและแนวความคิดเกี่ยวกับจิตอาสา ความส าคัญของจิตอาสา จิตอาสาในฐานะนโยบายของรัฐบาล จิต
อาสาในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ความหมายและมโนทัศน์ทางคุณธรรมจริยธรรม  ที่มาและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม  คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชนที่ดี  จรรยาบรรณวิชาชีพนักพัฒนาชุมชน  หลักธรรม
ของนักพัฒนาชุมชนและการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักพัฒนา  กรณีศึกษาและการเริ่มลงมือท าจิตอาสา
อย่างมีจริยธรรม 

Meaning and concepts of volunteering; Importance of volunteering; volunteering in 
government policies; volunteering as a tool for community development; meaning and concepts of 
merits and ethics; background and theories that involve with merits and ethics, good characteristics 
of community development workers, ethical career, principles of  Dharma of community 
development worker as well as merits and ethics promotion for development workers; case studies 
and practice for volunteering with ethics 
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2531101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง      3(3-0-6) 
  Rural and Urban Sociology 

ความหมายของสังคมวิทยาชนบทและเมือง  ลักษณะสังคมชนบทและเมือง  ในระบบนิเวศวิทยา
ประชากร  การอาชีพและด้านเศรษฐกิจ  สถาบันท่ีส าคัญในสังคมชนบทและเมือง  ลักษณะค่านิยม        การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของสังคมชนบทและเมือง 

Meaning of rural and urban sociology; characteristics of rural and urban sociology in 
ecology, population, occupation and economic systems; important institutions in rural and urban 
societies; characteristics of values; rural and urban societies changes; problems and solutions of 
rural and urban societies   
2531201 สวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน     3(3-0-6) 
  Social and Community Welfares 

ความหมาย  องค์ประกอบ  ลักษณะ  ประเภท  และความส าคัญของสวัสดิการสังคมและชุมชน  นโยบาย
ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการแก่บุคคล  ครอบครัว  สังคมและชุมชน  ท้ังในประเทศและกลุ่มประเทศ
อาเซียน  การฝึกปฏิบัติการจัดการสวัสดิการสังคมและชุมชน 
 Meaning, components, characteristics, categories and importance of social and 
community welfares; government and private sectors that involve with personal, family, social 
and community welfares in Thailand and ASEAN countries; practices on social and community 
welfares implementation   
2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 
  Theories and Principles of Community Development 
    ความหมาย  ปรัชญา  หลักการและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  แนวคิดและทฤษฎีของสังคมศาสตร์
ท่ีใช้ในงานพัฒนาชุมชน  ทฤษฎีการพัฒนาชุมชนท่ีส าคัญ  และการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน 

Meaning, philosophy, principles and goals of community development; concepts and 
theories of social sciences in community development work; important community development 
theories and theirs applications in community development work 
2531302 นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน      2(2-0-4) 
  Innovation in Community Development 

แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและประโยชน์ของนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
  Concept,  meaning,  importance,  categories and benefits of Innovation Community 
Development and improvement of community and local for quality living 
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2531601 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการท างานในรูปแบบกลุ่ม  2(1-2-3) 
  Creativity Development and Teamwork  
 ความส าคัญของความสร้างสรรค์ การคิดรูปแบบต่างๆ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของตนเองและชุมชน เทคนิคและวิธีการในการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การระดมความคิด  
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความส าคัญของการท างานรูปแบบกลุ่มในงานพัฒนาชุมชน หลักการเกี่ยวกับ
การพัฒนากลุ่ม เทคนิคทางการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มในกระแสโลกาภิวัตน์ กระบวนการกลุ่ม
กับการปรับพฤติกรรม 
 Importance of creativity; different ways of thinking; skill in creative thinking; creativity 
for ourselves and communities; techniques and process for efficient thinking; brainstorm; 
discussion; importance of teamwork for community development;  concepts and principles of 
the group relationship development; ; techniques of the development of group and individual 
competence in globalization; group process and behavioral adjustment 
2531602 การพูดและน าเสนอในชุมชน      2(1-2-3) 
  Speaking and Presentation in Communities 
 ความส าคัญของการพูดและน าเสนอในท่ีสาธารณะ ทักษะการพูดและน าเสนอท่ีดี การพูดและน าเสนอ
ในชุมชนตามโอกาสต่างๆ การน าการประชุมและกิจกรรมในชุมชน การน าเสนอและจัดการข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ การน าเสนอประเด็นทางวิชาการ 
 Importance of public speaking and presentation; good speaking and presentation skills; 
speech and presentation in communities in different events; leading in community meeting 
and activities; information management and presentation; academic presentation 
2532301 กระบวนการ เทคนิค และวิธีการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
  Process, Techniques, and Methods for Community Development 

ความหมาย ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน เทคนิควิธีการปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆวิเคราะห์กระบวนการพัฒนา
ชุมชนแบบต่าง ๆ ทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับชุมชน  

Meaning Process of community development, technique and method of community 
development process; the relationship between the process implementation and the analysis of 
development processes at present; the formulation of appropriate model of development 
process for community 
 
 
 
 
 



78 
 

2532501 วิสาหกิจชุมชนและการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล   3(3-0-6) 
  Community Enterprise and Entrepreneur in Digital Era 

ความหมายของวิสาหกิจชุมชน   แนวคิดและรูปแบบการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  ประเภทของ
วิสาหกิจชุมชน พร้อมท้ังการน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจชุมชน การก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ความส าคัญของ
เศรษฐกิจและตลาดดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของผู้ประกอบการรายย่อยในยุคดิจิทัล นักวิสาหกิจ
ชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

Meaning of community enterprise, concept and patterns of community enterprise 
implementation; categories of community enterprise and some other samples of community 
enterprise; applying e-commerce to community enterprise; establishing social network among 
groups of community entrepreneurs; importance of digital economy and market; challenges of 
entrepreneurs in digital era; efficient community entrepreneurs for 21st century.  
2532601 ระบบสารสนเทศและสื่อสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
  Information System and Social Media for Community Development 
             ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมเพื่อการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยและงานพัฒนาชุมชน การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้าน
กายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการการพัฒนาระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกต์ท่ีส าคัญเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  การน าเสนอข้อมูลผ่านส่ือสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นระบบ 
    Meaning, importance and elements of information technology and social media; 
information technology and social media for research and community development; data of 
local politics, community economy, local culture, local wisdom, and community development 
projects; software for data analysis; information presentation through social media for 
community development 
2533101 ชุมชนศึกษา        3(2-2-5) 
  Community Studies 
      ความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  ประเภท  วิธีการศึกษาชุมชน  แนวทางการศึกษาชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมกายภาพของชุมชน  ในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง  ความสัมพันธ์
ระหว่างการท าชุมชนศึกษากับขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการพัฒนาชุมชน  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติศึกษาชุมชนตาม
เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นในภาคสนามจริง 

Meaning, importance, benefits, categories and methods of community study; guidelines 
for community study on physical and environmental, economic, socio-cultural, political aspects; 
the relationships of community study and other community development processes; focus on 
community study practices in real field studies   
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2533301 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา    3(2-2-5) 
  Problems Analysis and Solution of Community Development 

ความหมายและหลักการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน  การวิเคราะห์จากเอกสารและการวิเคราะห์ภาคสนาม  
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน  การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาชุมชน 
 Meaning and principles of community problem analysis; documentary analysis and field 
work analysis; techniques of problem analysis and solution of community development; field 
work practice on problem analysis and solution of community development  
 
2533302 การวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาชุมชน    3(2-2-5) 
  Community Development Project Planning and Management 
     แนวคิด  ความหมาย  ความส าคัญของการวางแผน  กระบวนการวางแผน  ประเภทของ         การ
วางแผน  การวางแผนพัฒนาชุมชน  ความหมายและความส าคัญของโครงการ  การเสนอโครงการและ  การเขียน
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน  การบริหารโครงการพัฒนาชุมชน  การก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 

Concept, meaning and importance of planning; planning processes and categories of 
planning; community development planning; meaning and importance of project, project 
proposal and project writing for community development; community development project  
Administration; project monitoring and evaluation 
 
2533401 การจัดการและพัฒนาองค์กรชุมชน     3(3-0-6) 
  Management and Development of Community Organization 
 ความหมาย องค์ประกอบ บทบาท ความส าคัญของกลุ่ม  องค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชน  หลักการ  
วิธีการสร้างกลุ่มหรือองค์กรชุมชน   โครงสร้างและหน้าท่ีของกลุ่มต่างๆ เช่น  กลุ่มอาชีพ  สมาคม  กลุ่ม
อาสาสมัครชุมชน  การเคลื่อนไหวทางสังคม  ความสัมพันธ์ของบุคคลกับกลุ่มชน  การบริหารจัดการองค์กรชุมชน
ท่ีเข้มแข็ง 

Meaning, characteristics, roles and importance of groups; community organization in 
community development; principles, methods of community group and organization; structures 
and functions of groups such as occupational groups, associations, community volunteer group 
etc.; social movement; the relationship of personnel and community group; empowered 
community organization management 
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2533601 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับนักพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
  Computer Application in Community Development  
 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ทักษะเบ้ืองต้นในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูลชุมชน 
การวิเคราะห์ชุมชนด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมท่ีส าคัญส าหรับการวิจัยชุมชน ข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์
ชุมชนด้วยคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและกระแสของคอมพิวเตอร์ในงานพัฒนาชุมชนในยุคดิจิทัล  
 Computer and office works; basic skill in computer for data collection; community 
analyse by computer; importance computer program for community research; basic data for 
analysis; Importance and trend about computer for community development in digital era.  
2533901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และสถิติเบ้ืองต้น    3(2-2-5) 
  Introduction to Social Science Research Methodology and Statistic 

ความหมาย  วัตถุประสงค์ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์  เทคนิค  วิธีการต่างๆ ขั้นตอนของ   การท าวิจัย 
แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   สถิติเพื่อการวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  การอ่าน
ผลการวิจัย  การเขียนรายงานและโครงการวิจัย  การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยมีการฝึกปฏิบัติท าวิจัย 
  Meaning and objectives of researches in social sciences; research techniques, directions 
and processes, sources and data collection techniques; statistics and statistical analysis for data 
analysis and research results; research report and project writing; applications of research uses ; 
researching practices   
2533902 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน      3(2-2-5) 
  Community Development Research Methodology 
     ความหมาย  ประเภทของการวิจัย  ความส าคัญของการวิจัยในการพัฒนาชุมชน  การออกแบบการวิจัย  
กระบวนการและเทคนิคการปฏิบัติการวิจัย  ฝึกปฏิบัติการวิจัยภาคสนามต้ังแต่ขั้นตอนการพัฒนาโจทย์วิจัย  
จนกระท่ังการเขียนรายงานการวิจัย  โดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

Meaning, categories of researches; importance of community development research 
Methodology; research design, processes and techniques of research implementation; field work 
practice research processes from research problem to research writing; focus on participatory 
action research  
2534601 ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
  English for Community Development 

ทักษะภาษาอังกฤษท้ังการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ด้านการพัฒนาชุมชน  การอ่านและเขียนบทความ
การพัฒนาชุมชน  การน าเสนองานพัฒนาชุมชน 
 English skills of listening, speaking, reading and writing on community development 
aspects; community development articles reading and writing; community development work 
presentation  
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2534901 สัมมนาการพัฒนาชุมชน       3(3-0-6) 
  Seminar in Community Development 

ความหมายและวิธีการสัมมนา  การเลือกหัวข้อ  การศึกษาค้นคว้า  การน าเสนอและการอภิปราย
ประเด็นหัวเรื่องท่ีน่าสนใจในการพัฒนาชุมชน  การจัดสัมมนาทางวิชาการพัฒนาชุมชนท่ีเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ
และเป็นปัญหาในการพัฒนา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน    

Meaning and methods of seminar; topic choosing, searching studies, presentation and 
discussion on interesting topics of community development; seminar in academic community 
development on interesting and problematic development topics for finding collaborative 
community development solutions 
 
2. วิชาเนื้อหาเลือก 
 
2531202 การพัฒนาสังคม        3(3-0-6) 
  Social Development 

แนวคิด  ทฤษฎี  กลวิธีต่างๆและแนวทางท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม  การวิเคราะห์ข้อมูล   การ
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 

Concepts, theories, tactics and involved guidelines for social development; data 
analysis of development planning to be consistent to social, economic and political conditions 
and changes  
2531203 การพัฒนาครอบครัว       2(2-0-4) 
  Family Development       

ความหมาย  ความส าคัญ  บทบาทหน้าท่ีของครอบครัว  แนวทางสร้างเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง  
ปัญหาของครอบครัวท่ีส่งผลต่อสังคมและชุมชน  การป้องกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากครอบครัว  การพิทักษ์
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของครอบครัวตลอดจนกฎหมายครอบครัว 
 Meaning, importance, roles and functions of family; guidelines for empowering family; 
family problems that affect society and community, family problem solutions and prevention; 
protection and promotion rights of family and family laws 
2531401 กฎหมายกับการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 
  Laws and Community Development 

หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยท่ัวไป  การแบ่งประเภทของกฎหมาย  ขอบเขตท่ีกฎหมายบังคับใช้  
ศัพท์กฎหมายท่ีควรรู้  หลักส าคัญในการกระท าความผิดทางแพ่งและทางอาญา  ความส าคัญของกฎหมายต่อ
การพัฒนาชุมชน  ศึกษากฎหมายส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน  เช่น  สิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ร.บ.ป่าชุมชน เป็นต้น  เพื่อให้ชุมชนรู้จักสิทธิ  หน้าที่  และเสรีภาพอันพึงได้รับ
ตามกฎหมาย 
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  Fundamental principles of laws in general, categories of laws and areas of forced laws; 
vocabularies of knowledgeable laws; principles of civil and criminal faults; importance of laws 
on community development; studies on important laws that affect community development 
such as community rights on constitutional laws, community enterprise promotion acts, 
community forest acts etc. for community rights and function as well as freedom as gain from 
laws   
2532201 การพัฒนาเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส   3(3-0-6) 
  Juvenile, Feminine, Senior, and Underprivileged Group Development 

ความหมายของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หลักการและความส าคัญในการพัฒนากลุ่ม
คนท่ีมีความต้องการพิเศษ การจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความต้องการของของคนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
นโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จิตวิทยาวัยรุ่น 
บทบาทและปัญหาของผู้หญิงในครอบครัวและชุมชน   ปัญหาของผู้หญิงในครอบครัวและชุมชน ข้อจ ากัดของ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ทิศทางและแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย 

Meaning of Juvenile, Feminine, Senior, and Underprivileged Group; principles and 
importance of special-need people development; welfare, policies, regulation, and 
organizations for juvenile, feminine, senior, and underprivileged people; adolescent psychology; 
roles and problems of women in family and community; challenges of senior and 
underprivileged people; trend of aging society in Thailand.   
2532202 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์    3(3-0-6) 

 Introduction to Social Work    
ความหมาย  ปรัชญา  วัตถุประสงค์  ลักษณะ  ขอบเขต  ความส าคัญของการสังคมสงเคราะห์ 

หลักการสังคมสงเคราะห์ ประเภทของการสังคมสงเคราะห์ กระบวนการสังคมสงเคราะห์ จรรยาบรรณของนัก
สังคมสงเคราะห์  การสังคมสงเคราะห์กับปัญหาสังคม  ลักษณะและแนวทางการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ประเภทต่างๆ 
   Meaning, philosophy, objective, characteristics, area and importance of social work; 
principles of social work, categories of social work and social work processes; ethics of social 
workers; social work and social problems; characteristics and guidelines for social work 
implementation    
2532302 การบริหารงานพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 
  Community Development Administration 
     แนวคิด  ความหมาย หลักการ วิธีการ  ขั้นตอนของการบริหารงานพัฒนาชุมชน ระเบียบงาน  สาร
บรรณท่ีเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน  บทบาทหน้าท่ีของนักพัฒนาในการบริหารงานพัฒนาชุมชนท้ังภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  ศึกษาและวิเคราะห์การบริหารของหน่วยงานในชุมชน  นโยบาย  แผนพัฒนาที่
น าไปสู่การปฏิบัติท้องถิ่น 
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      Concept, meaning, principle, methods and processes of community development 
administration; roles and functions of development workers of all government , non-government 
and people organizations in community development administration; studies and analysis in 
administration of all sectors in community; policies and development planning into local 
implementation   
2532303 ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน      2(2-0-4) 
  Leadership in Community Development 
    ความหมายของผู้น า ภาวะความเป็นผู้น า  คุณลักษณะและประเภทของผู้น า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภาวะผู้น า 
ความส าคัญของผู้น าในการพัฒนาชุมชน แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเป็นผู้น า  บทบาทของผู้น าในการ
พัฒนาชุมชน  การแสวงหาผู้น า เทคนิคการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้น าชุมชน  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงชุมชนและผู้น า
ในการพัฒนาชุมชน 
     Meaning of leaders and leadership, characteristics and categories of leaders; factors 
for leadership in community development; leader obtaining; training techniques for community 
leaders development; community change agents and leaders in community development   
2532401 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
  Network of Learning in Community Development 

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ องค์ประกอบ ลักษณะและกระบวนการในการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ของชุมชน การสื่อสารในเครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่ายกับองค์กรชุมชนต่างๆ เครือข่ายประชา
สังคมและศึกษาเครือข่ายการเรียนรู้ภาคสนาม  วิเคราะห์เครือข่ายชุมชน และฝึกปฏิบัติการสร้างเครือข่าย 
      Meaning, area, importance, characteristics, categories and process on network 
building; community learning network communication administration and management 
network within community organization, civil society and studies on field work learning network; 
community network analysis; field work practice on network building  
2532502 เศรษฐศาสตร์ชุมชน       3(3-0-6) 
  Community Economics   

ศึกษาขอบเขต ความหมายและความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือนในระบบ เศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาด ความยากจนในชนบท   แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  แนวทางการศึกษาปัญหาของ
ชุมชน  และปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น      

Scope, definition and significance of local community economy, household in local 
community economy, local market, local and policies related to development of local 
community economy, philosophy of Sufficiency Economy and economic development at the 
community level, gridlines for community study, problems and obstacles and the solution for 
rectifying community economic, and can study. 
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2532503 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(2-2-5) 
  Community Economy Development and the Principle of   

Sufficiency Economy 
ความหมาย  ความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  การน าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใน
ภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน  การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  เน้น
การศึกษาตามโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
 Meaning and importance of community economy; community economy development 
according to the principles of the Sufficiency Economy; the principle of the Sufficiency Economy 
application for community economy system movement in social contemporary situation changes; 
community empowerment building for self-reliance; focus on the studies on the projects of King’s 
initiatives    
2532602 การส่ือสารเพื่อการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21    3(2-2-4) 
  Communication for Community Development in 21st Century 
  ความหมาย โครงสร้าง องค์ประกอบ ประเภทของการสื่อสาร หลักการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ แนวคิด 
เทคนิค  ความส าคัญของการสื่อสารในการพัฒนาชุมชน  รูปแบบการจัดการสื่อสารและ             การ
ประชาสัมพันธ์ในการท างานพัฒนาชุมชน การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 โอกาสและความท้า
ทายของชุมชนในการใช้ส่ือสมัยใหม่ ทักษะท่ีจ าเป็นในการสื่อสาร  

Meaning, structure, elements and categories of communication; the efficient 
communication; concept, technique and importance of communication for community 
development; patterns of communication management and public relations for community 
development; momentum of communication changes in 21st Century; chances and challenges 
of communities with new media; potential skills in communication  
2532701 ภัยพิบัติกับการป้องกันและฟื้นฟูชุมชน     3(2-2-5) 
  Disaster and Community Prevention and Rehabilitation 

ภัยจากธรรมชาติและมนุษย์  สาเหตุและผลของพิบัติภัย ประเภทของพิบัติภัยท่ีเกิด วัฏจักรการรับมือภัย
พิบัติ การค านวนความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มาตรการและความร่วมมือในการป้องกันสถานการณ์พิบัติภัยระดับโลก 
ระดับประเทศ  ระดับท้องถิ่น การแก้ไขพิบัติภัยท้ังระดับสากลและระดับท้องถิ่น การสร้างความรู้ ความตระหนัก
และการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากพิบัติภัย ความยืดหยุ่น วิเคราะห์สถานการณ์และ
ผลกระทบจากกรณีตัวอย่างพื้นท่ีเกิดพิบัติภัยและการฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลจากการเกิดพิบัติภัย  
               Disasters from natural and human resources; causes and results from disasters; 
determination and preventive cooperation of global, national and local disasters; categories of 
disasters at international and local levels; knowledge, awareness and participation 
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2533102 ปัญหาสังคม        3(3-0-6) 
  Social Problems 
     ความหมายและขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหา
สังคม ปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ัวไป สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปัญหาสังคมท่ีมีต่อบุคคล กลุ่ม
และสังคม วิธีการแก้ไขปัญหาสังคม 

Meaning and areas of social problems; principles, theories and analytical methods of 
social problems; social problems in general societies, rural and urban communities; impacts of 
social problems on personnel, group and societies; solutions methods of social problems 
2533202 ประชากรศึกษา        3(3-0-6) 
  Population study 

องค์ประกอบประชากร  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร  ผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลง
ประชากรต่อ  สังคม  เศรษฐกจิ  และสิ่งแวดล้อม  นโยบายประชากร  ก าลังแรงงาน การพฒันาคุณภาพประชากร 
      Elements of population; impact factors on population changes; impacts of population 
changes on societies, economy and environment; population policies and labor forces; 
population quality development    
2533303 ระบบราชการและการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
  Bureaucratic System and Community Development 
 ความส าคัญและบทบาทของระบบราชการพัฒนาชุมชน นโยบายการพัฒนาชุมชน โครงสร้างองค์กรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ขั้นตอนและกระบวนการในการก้าวเข้าสู่เส้นทางราชการในงานพัฒนา
ชุมชน ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับงานข้าราชการด้านการพัฒนาชุมชน  
 Importance and roles of bureaucratic system in community development; community 
development policies; bureaucratic structure and organization for community development; 
career paths in bureaucratic organization; potential knowledge for bureaucratic staffs in 
community development 
2533304 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน   3(3-0-6) 
  Comparative Study in Community Development in ASEAN Countries 

รูปแบบและวิธีการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน เปรียบเทียบ
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนและในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

Models and methods of community development implementation in Thailand and in 
ASEAN countries; the comparison of community development in Thailand and ASEAN countries 
and other developed countries 
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2533305 วิทยากรกระบวนการในการพัฒนาชุมชน     3(2-2-5) 
  Facilitator in Community Development 
     ความหมาย  บทบาท  ความส าคัญ  คุณสมบัติด้านความรู้  ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับวิทยากรกระบวนการ
ในการพัฒนาชุมชน แนวคิด หลักการ เทคนิค กระบวนการและวิธีการของวิทยากรในการส่งเสริมพัฒนาเจตคติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา   ความส าคัญของหลักสูตร และการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาใน
การพัฒนาชุมชน ความหมาย  ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ  การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับกลุ่ม
ต่างๆในการพัฒนาชุมชน ประเภทและหลักการเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ฝึกปฏิบัติการเป็น
วิทยากรและผู้น าขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชน 

Meaning, roles, importance, knowledge attributes and necessary skills for facilitator in 
community development; concept, principle, techniques, processes and methods of facilitator 
in attitude development on people’s participation in development; importance of curricula 
and training and seminar in community development; meaning and importance of recreation 
activities; recreation for groups in community development; categories and principles of 
choosing activities for appropriate target groups; practices in being facilitator and movement 
leaders in community development process    
2533306  การพัฒนาแบบยั่งยืน       3(3-0-6) 
  Sustainable Development 
    แนวคิด  ความหมาย หลักการ  แนวทางของการพัฒนาแบบยั่งยืน การมีส่วนร่วมขององค์การต่างๆ ใน
การพัฒนาชุมชน  การประสานภาครัฐบาล เอกชนและประชาชน  แนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชน   แนวทางการพัฒนาตามพระราชด าริ  โครงการการพัฒนาต่างๆ น าไปสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน    

Concept, meaning, principles and guidelines for sustainable development; participation 
of organizations in community development; the coordination of government, non-government 
and people organizations; guidelines and implementing methods for economic system of 
community self-reliance; guidelines for development of the King’s initiatives; development 
projects that lead to sustainable development  
2533402 ทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน      2(2-0-4) 
  Community Capitals for Community Development 
  ความหมายและความส าคัญของทุนชุมชน ประเภทของทุนชุมชน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางปัญญา และทุนภูมิปัญญา  การใช้ทุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
 Meaning and importance of community capitals; characteristics of community capitals as 
natural resource capital, social capital, cultural capital, intellectual capital and local wisdom 
capital; community capitals application for community development  
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2533403 การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน      3(2-2-5) 
  Local Wisdom Management 
     ความหมาย  ความส าคัญ  คุณค่าและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภาค  แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม  จิตส านึกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดการ  การสืบทอด
และการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Meaning, importance, value and local wisdom inheritance processes in each regions; 
concepts and theories that involve with local wisdom and social development, consciousness 
and local wisdom; management, inheritance and local wisdom research, data base system of 
local wisdom  
2533404 แผนแม่บทชุมชนกับการพัฒนา      3(2-2-5) 
  Community Strategic Planning for Development 

แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ หลักการของแผนแม่บทชุมชน ขั้นตอนการท าแผนแม่บทชุมชน
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการท าแผนแม่บทชุมชน  การส่งต่อแผนแม่บทชุมชนต่อองค์กรหรือหน่วยงาน  
การปรับปรุงแผนระหว่างปี  และฝึกปฏิบัติการท าแผนแม่บทชุมชน 

Concept, meaning, importance and principle of community strategic planning; processes 
on community strategic planning implementation; organizations that involve with community 
strategic planning implementation; community strategic plans transfer to involved organizations; 
plan improvement and community strategic planning practice  
2533405 การจัดการความขัดแย้งในชุมชน      3(3-0-6) 
  Conflict Management in Community 
              ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท แนวคิด ทฤษฎีความขัดแย้ง ระดับของความขัดแย้ง ปัจจัยท่ีเป็น
สาเหตุ  ความหมายของสันติวิธี  แนวทางการแก้ไข ยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการ
ความขัดแย้งในชุมชนที่ท าในชุมชนท่ีเหมาะสม 
    Meaning, elements, categories, concept and theories of conflict; factors of causes; 
meaning of peaceful methods, guidelines for peaceful conflict solution and end; patterns, 
techniques and methods of appropriate community conflict management  
2533603 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับการพัฒนาชุมชน   3(2-2-5) 
  English for Communication in Community Development   
 ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังและพูดบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจ าวันและในการ
สื่อสารกับนักท่องเท่ียวในชุมชน การอ่านและเขียนป้ายสัญลักษณ์ต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับการท่องเท่ียวในชุมชน 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีพบบ่อยในงานพัฒนาชุมชน  การใช้อวัจนะภาษาประกอบการสื่อสารข้ามก าแพงภาษา 
 Basic skills in listening, speaking, reading, and writing; daily life dialogue and conversation 
for tourism; reading and writing sign for community tourism; regular vocabulary in community 
development; nonverbal communication 
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2533701 การจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา     3(2-2-5) 
  Community Environmental Management for Development   

    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตชุมชนและการพัฒนาชุมชน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
ท้องถิ่น และผลกระทบ  ความหมาย  แนวความคิด  หลักการและวิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  แนวความคิด หลักการ วิธีการใน    การจัดการโดยเน้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับการวางแผนการจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของชุมชน  โดยไม่ท าลายความ
สมดุลของระบบนิเวศ  ความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
     Relationships between environment and community living and community 
development; community and local environmental problems and theirs impacts; meaning, 
concept, principle and method of natural resources and environment at community, local and 
national levels; concept, principle and method in local wisdom management; awareness building 
on people’s participation in community and management planning and community 
environmental resources to be consistent to community needs and necessities without balancing 
ecosystem destroy; the cooperation of people organization and all government and non-
government organizations in community environmental management; case studies of community 
environmental management      
 
 
 
3. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
  กลุ่มเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  
2534801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน   1(90)               
     (Field Experience Preparation in Community Development )  
     จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ   โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานในงานภาคปฏิบัติ   งานส านักงาน  ศึกษา
สังเกตการปฏิบัติงานของนักพัฒนา  และการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรม       การ
พัฒนาชุมชนกับนักพัฒนาชุมชนของหน่วยงาน    องค์กรต่างๆในภาครัฐหรือเอกชนท้ังงานในส านักงานและงาน
ภาคสนาม 
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     Activities for field experience preparation and readiness of learners on perception, 
characteristics and career opportunities; learners’ development in providing knowledge, skill, 
attitudes, motives and appropriate characteristics for careers; basic and advanced skill practices, 
office work; observation in development implementation of development worker and 
participatory learning in project implementation, development activities of community 
development workers of all government and non-government sectors at offices and field work 
2534802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  6(450) 
     (Field Experience in Community Development ) 
    จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนในชุมชน  โดยเน้นฝึกปฏิบัติงานตาม 
หลักการ  กระบวนการ วิธีการท างานพัฒนาชุมชน เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สาขาวิชาอื่นๆไปทดลองใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เจตคติ  บุคลิกภาพและทักษะประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 
    Field experience in community development focusing on practices of principles, 
processes and methods of community development; community knowledge application and 
others in field experience in community development; knowledge, understanding, attitude, 
personality and experiential skills promotion for appropriate career  
 

กลุ่มเลือกฝึกสหกิจศึกษา 
2534803   เตรียมสหกิจศึกษา 1(90)               
     (Pre - Cooperative Education )  
     หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียน
จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ระบบบริงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานสถานท่ี
ประกอบการ 
 Principle, concept, process and steps of Cooperative Education; relevant rules and 
regulation of Cooperative Education; basic knowledge and techniques in job application; 
workplace selection; method of writing application letter; job interview; basic knowledge and 
skills needed for working in workplace; quality management system; project or product 
presentation techniques; academic report writing; personality development; ethic and code of 
conduct profession before practicing in workplace. 
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2534804   สหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 
     ( Cooperative Education ) 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนใน
สถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
สถานประกอบการ โดยน าเอาความรู้ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงใน
ลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
 Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in cooperation with 
business organization; supervised will be given by mentor and workplace; theory and practice 
applied in real situation as temporary employee at MOU workplace. 
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ภาคผนวก ข. 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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เปรียบเทียบรายวิชาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตร พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชา เกณฑ์ 
ไม่ 

น้อยกว่า 

หลักสูตรปี 
59 

หลักสูตร
ปรับปรุงปี 

64 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลยี 

30 30 
10 
6 
6 
8 

30 
10 
6 
6 
8 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) วิชาเนื้อหาบังคับ 
(2) วิชาเนื้อหาเลือก 
(3) วิชาวิทยาการจัดการ 
ประสบการณ์วิชาชีพ 

84 
 

94 
67 
20 
- 
7 

85 
57 
21 
- 
7 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
 120 130 121 
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สรุปการเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เนื้อหาบังคับ 

รหัส รายวิชากลุ่มเนื้อหาบังคับ หน่วยกิต หมายเหตุ 
2501901 หลักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 
2502901 จิตอาสาและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 
2531101 สังคมวิทยาชนบทและเมือง 3(3-0-6)  
2531201 สวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน 3(3-0-6)  
2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)  
2531302 นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) รายวิชาใหม่ 
2531601 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการท างานใน

รูปแบบกลุ่ม 
2(1-2-3) รายวิชาใหม่ 

2531602 การพูดและน าเสนอในพ้ืนที่สาธารณะ 2(1-2-3) รายวิชาใหม่ 
2532301 กระบวนการ เทคนิค และวิธีการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)  
2532501 วิสาหกิจชุมชนและการเป็นผู้ประกอบการในยุค

ดิจิทัล 
3(3-0-6) ย้ายมาจากกลุ่มวิชา

เฉพาะด้าน เนื้อหา
เลือก เดิมชื่อวิชา
วิสาหกิจชุมชน 

2532601 ระบบสารสนเทศและสื่อสังคมเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 

3(2-2-5)  

2533101 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5)  
2533301 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา 3(2-2-5)  
2533302 การวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)  
2533401 การจัดการและพัฒนาองค์กรชุมชน 3(3-0-6)  
2533601 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับนักพัฒนา

ชุมชน 
3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

2533901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5)  
2533902 การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)  
2534601 ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)  
2534901 สัมมนาการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)  
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รายวิชาที่ถูกปรับออกจากเนื้อหาบังคับ 

รหัส รายวิชากลุ่มเนื้อหาบังคับ หน่วยกิต หมายเหตุ 
2531402 หลักการจัดการ 3(3-0-6)  
2532402 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

เนื้อหาเลือก และเปลี่ยนชื่อ
วิชาเป็น เศรษฐศาสตร์ชุมชน 

2531401 กฎหมายกับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
เนื้อหาเลือก 

2521102 หลักมานุษยวิทยา 3(3-0-6) ยุบรวมเป็นวิชาหลัก
มานุษยวิทยาและสังคม

วิทยา 
2531102 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 

2533303 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

3(3-0-6) ย้ายไปกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
เนื้อหาเลือก 

2534506 บูรณาการกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน 2(1-2-3)  
2532402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)  
2531301 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) รวมกับวิชาจิตอาสาและ

คุณธรรมเพื่อการพัฒนา
ชุมชน 

2532405 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) ย้ายไปกลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เนื้อหาเลือก 

รหัส รายวิชากลุ่มเนื้อหาเลือก หน่วยกิต หมายเหตุ 
2531202 การพัฒนาสังคม 3(3-0-6)  
2531203 การพัฒนาครอบครัว 2(2-0-4)  
2531401 กฎหมายกับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) ย้ายมาจากกลุ่มวิชา เนื้อหา

บังคับ 
2532201 การพัฒนาเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 3(3-0-6) ควบรวม วิชาการพัฒนา

เยาวชน วิชาการพัฒนาสตรี 
วิชาการพัฒนาผู้สูงอายุ และ
วิชากลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
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2532202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6)  
2532302 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)  
2532303 ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4)  
2532401 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่มวิชา เนื้อหา

บังคับ 
2532502 เศรษฐศาสตร์ชุมชน 3(3-0-6)  
2532503 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3(2-2-5) ย้ายมาจากกลุ่มวิชา เนื้อหา

บังคับ 
2532602 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21 3(2-2-4) เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา และจ านวน
หน่วยกิต 

2532701 ภัยพิบัติกับการป้องกันและฟ้ืนฟูชุมชน 3(2-2-5)  

2533102 ปัญหาสังคม 3(3-0-6)  
2533202 ประชากรศึกษา 3(3-0-6)  
2533303 ระบบราชการและการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) วิชาใหม่ 
2533304 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศ

อาเซียน 
3(3-0-6) ย้ายมาจากกลุ่มวิชา เนื้อหา

บังคับ 
2533305 วิทยากรกระบวนการในการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)  
2533306  การพัฒนาแบบยั่งยืน 3(3-0-6)  
2533402 ทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4)  
2533403 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5)  
2533404 แผนแม่บทชุมชนกับการพัฒนา 3(2-2-5)  
2533405 การจัดการความขัดแย้งในชุมชน 3(3-0-6)  
2533603 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการพัฒนา

ชุมชน 
3(2-2-5) วิชาใหม่ 

2533701 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5)  
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รายช่ือวิชาเนื้อหาเลือกที่ถูกปรับออก 

รหัส รายวิชากลุ่มเนื้อหาเลือก หน่วยกิต หมายเหตุ 
2533315 โภชนศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)  
2533504 วิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) รวมวิชากันเป็นวิชา

วิสาหกิจชุมชนและการ
เป็นผู้ประกอบการใน
ยุคดิจิทัล วิชาเนื้อหา

บังคับ 

2534501 การจัดการและการพัฒนาธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

2532304 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 3(3-0-6) ปรับเป็นวิชาเนื้อหา
บังคับเปลี่ยนชื่อวิชา

เป็นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์
และการท างานใน

รูปแบบกลุ่ม 
2533204 การพัฒนาเยาวชน 2(2-0-4) รวมวิชากันเป็นวิชา 

การพัฒนาเยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ และ

ผู้ด้อยโอกาส  

2533205 การพัฒนาสตรี 2(2-0-4) 
2533206 การพัฒนาผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
2533207 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 2(2-0-4) 
2533208 สุขภาวะชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4)  

 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

รหัส รายวิชากลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต หมายเหตุ 

2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา
ชุมชน   

1(90) เดิม 2(90)  

2534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน    6(450) เดิม 5(540) 
2534803 เตรียมสหกิจศึกษา   1(90)  
2534804 สหกิจศึกษา 6  
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ภาคผนวก ค. 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบาย

รายวิชาหลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2559 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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เปรียบเทียบค ำอธิบำยรำยวิชำ เนื้อหำบังคับ 

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2564 หมำยเหต ุ
 2501901 หลักมำนุษยวิทยำและสังคมวิทยำ

 3(3-0-6) 
 (Principles of Anthropology and 
Sociology) 
ความหมาย  ลักษณะขอบข่ายและประวัติความ

เป็นมาของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  แนวคิดทาง
มานุษยและสังคมวิทยา วิวัฒนาการความเป็นมาของ
มนุษย์  การปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  เชื้อชาติ
ของมนุษย์  มานุษยวิทยาวัฒนธรรม  การจัดระเบียบของ
มนุษย์ในสังคม  ระบบความเชื่อ  ศาสนาและพิธีกรรม  
การสมรส  ครอบครัวและระบบเครือญาติ การจัดระเบียบ
ทางสังคม    การจัดช่วงชั้นทางสังคม  พฤติกรรมรวมหมู ่ 
พฤติกรรมเบ่ียงเบน  การเสียระเบียบทางสังคม   การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  การศึกษาหรือการ
วิจัยทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 
 

วิชาใหม่ 

 2502901  จิตอำสำและจริยธรรมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน 
3(2-2-5) 

(Volunteering and Ethics for 
Community Development) 

นิยามและแนวความคิดเกี่ยวกับจิตอาสา 
ความส าคัญของจิตอาสา จิตอาสาในฐานะนโยบายของ
รัฐบาล จิตอาสาในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน 
ความหมายและมโนทัศน์ทางคุณธรรมจริยธรรม  ที่มา
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม  คุณสมบัติ
ของนักพัฒนาชุมชนท่ีดี  จรรยาบรรณวิชาชีพนักพัฒนา
ชุมชน  หลักธรรมของนักพัฒนาชุมชนและการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักพัฒนา กรณีศึกษาและการ
เริ่มลงมือท าจิตอาสาอย่างมีจริยธรรม 

 
 

วิชาใหม่ 
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2531101  สังคมวิทยำชนบทและเมือง 
              3(3-0-6) 
     (Rural and Urban Sociology ) 
     ความหมายของสังคมวิทยาชนบทและเมือง  
ลักษณะสังคมชนบทและเมือง  ในระบบนิเวศวิทยา
ประชากร  การอาชีพและด้านเศรษฐกิจ  สถาบันท่ี
ส าคัญในสังคมชนบทและเมือง  ลักษณะค่านิยม  การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง  ปัญหา
และแนวทางแก้ปัญหาของสังคมชนบทและเมือง 

2531101  สังคมวิทยำชนบทและเมือง 
              3(3-0-6) 
     (Rural and Urban Sociology ) 
     ความหมายของสังคมวิทยาชนบทและเมือง  
ลักษณะสังคมชนบทและเมือง  ในระบบนิเวศวิทยา
ประชากร  การอาชีพและด้านเศรษฐกิจ  สถาบันท่ี
ส าคัญในสังคมชนบทและเมือง  ลักษณะค่านิยม  การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง  ปัญหา
และแนวทางแก้ปัญหาของสังคมชนบทและเมือง 

คงเดิม 
 

2531201   สวัสดิกำรสังคมและสวัสดิกำรชุมชน      
3(3-0-6)               
            (Social  and Community  welfares) 
       ความหมาย  องค์ประกอบ  ลักษณะ  ประเภท  
และความส าคัญของสวัสดิการสังคมและชุมชน  
นโยบายภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการแก่
บุคคล  ครอบครัว  สังคมและชุมชน  ทั้งในประเทศและ
กลุ่มประเทศอาเซียน  การฝึกปฏิบัติการจัดการ
สวัสดิการสังคมและชุมชน 

2531201   สวัสดิกำรสังคมและสวัสดิกำรชุมชน         
               3(3-0-6)               
      (Social  and Community  welfares) 
       ความหมาย  องค์ประกอบ  ลักษณะ  ประเภท  
และความส าคัญของสวัสดิการสังคมและชุมชน  นโยบาย
ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการแก่บุคคล  
ครอบครัว  สังคมและชุมชน  ทั้งในประเทศและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน  การฝึกปฏิบัติการจัดการสวัสดิการ
สังคมและชุมชน 

คงเดิม 
 

2532301  ทฤษฎีและหลักกำรพัฒนำชุมชน                                                                 
              3(3-0-6) 
     (Theory  and Principle  of  
Community  Development) 
     ความหมาย  ปรัชญา  หลักการและ
เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  แนวคิดและทฤษฎีของ
สังคมศาสตร์ท่ีใช้ในงานพัฒนาชุมชน  ทฤษฎีการพฒันา
ชุมชนที่ส าคัญ  และการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน 

2531301  ทฤษฎีและหลักกำรพัฒนำชุมชน                                                                 
              3(3-0-6) 
     (Theory  and Principle  of  
Community  Development) 
     ความหมาย  ปรัชญา  หลักการและเป้าหมาย
ของการพัฒนาชมุชน แนวคิดและทฤษฎีของสังคมศาสตร์
ท่ีใช้ในงานพัฒนาชุมชน  ทฤษฎีการพัฒนาชมุชนท่ีส าคัญ 
และการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 2531302  นวัตกรรมกำรพัฒนำชุมชน       
               2(2-0-4) 
 (Innovation in Community 
Development) 

แนวคิด ความหมาย ความส าคญั ประเภทและ
ประโยชน์ของนวัตกรรมการพฒันาชุมชนที่เหมาะสมกับ
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

วิชาใหม่ 
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 2531601 กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
กำรท ำงำนในรูปแบบกลุ่ม   
             2(1-2-3) 
 (Creativity Development and 
Teamwork)  
 ความส าคัญของความสรา้งสรรค์ การคิด
รูปแบบต่างๆ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรคข์องตนเองและชุมชน เทคนิคและ
วิธีการในการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การระดม
ความคิด  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความส าคัญ
ของการท างานรูปแบบกลุ่มในงานพัฒนาชุมชน 
หลักการเกี่ยวกับการพัฒนากลุม่ เทคนิคทางการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลและกลุ่มในกระแสโลกาภิวัตน์ 
กระบวนการกลุ่มกับการปรับพฤติกรรม 

วิชาใหม่ 

 2531602  กำรพูดและน ำเสนอในชุมชน 
 2(1-2-3) 
 (Speaking and Presentation in 
Communities) 
 ความส าคัญของการพูดและน าเสนอในท่ี
สาธารณะ ทักษะการพูดและน าเสนอท่ีดี การพูดและ
น าเสนอในชุมชนตามโอกาสต่างๆ การน าการประชุม
และกิจกรรมในชุมชน การน าเสนอและจัดการข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเสนอประเด็นทางวิชาการ 

วิชาใหม่ 

2532302  กระบวนกำร เทคนิค และวิธีกำรพัฒนำ
ชุมชน   3(2-2-5) 
     (Process, Technique and Method 
of Community Development) 
               ความหมาย ขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาชุมชน เทคนิควิธีการปฏิบัติใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาชุมชน 
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบติังานในขั้นตอนต่าง ๆ
วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาชมุชนแบบต่าง ๆ ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชน   
ท่ีเหมาะสมกับชุมชน 

2532301 กระบวนกำร เทคนิค วิธีกำรพัฒนำชุมชน   
              3(2-2-5) 
     (Process, Technique Method of 
Community Development) 

             ความหมาย ขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาชุมชน เทคนิควิธีการปฏิบัติในขั้นตอน
ต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์
ระหว่างการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆวิเคราะห์
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสมกับ
ชุมชน  

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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2533504   วิสำหกิจชุมชน  3(3-0-6) 
     (Community Enterprise) 
     ศึกษาความหมายของวิสาหกิจชุมชน  แนวคิดและ
รูปแบบการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน  ประเภทของ
วิสาหกิจชุมชน  พร้อมท้ังตัวอย่างประเภทต่างๆ  ของ
วิสาหกิจชุมชนและยกตัวอย่างการจัดการแบบผนึกพลัง  
เพื่อให้เห็นความเกี่ยวโยงไปถึงระบบเศรษฐกิจชุมชน 
กระบวนการเรียนรู้หรือการท าข้อมูลและแผนแม่บทเพื่อ
ก่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชนรวมท้ัง    การสรา้งนักวิสาหกิจ
ชุมชน 

2532501  วิสำหกิจชุมชนและกำรเป็นผู้ประกอบกำร
ในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)  
   (Community Enterprise and 
Entrepreneur in Digital Era) 

ความหมายของวิสาหกิจชุมชน   แนวคิดและ
รูปแบบการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน  ประเภทของ
วิสาหกิจชุมชน พร้อมท้ังการน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจชุมชน การก่อให้เกิด
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ความส าคัญ
ของเศรษฐกิจและตลาดดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายของผู้ประกอบการรายย่อยในยุคดิจิทัล นัก
วิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

ย้ายมาจาก
วิชาเนื้อหา
เลือก 
เปลี่ยนชื่อ
วิชา และ
เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2533603   ระบบสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อ
กำรพัฒนำชุมชน 2(1-2-3)      
     (Information System and computer for 
Community Development)  
         ความหมาย ความส าคญั องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียกใช้งานระบบ ปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกต์ท่ีส าคัญบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
หลักและวิธีการค านวณโดยใช้คอมพิวเตอร์            
การวิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลต่างๆ  ระเบียบ วิธีการ
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้านกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมชุมชน ภมูิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน 
โครงการการพัฒนาชุมชน และการใช้ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ 

2532601  ระบบสำรสนเทศและสื่อสังคมเพื่อกำร
พัฒนำชุมชน 3(2-2-5) 
   (Information System and Social 
Media for Community Development) 
             ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมเพื่อการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัย
และงานพัฒนาชุมชน การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้าน
กายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมชุมชน ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น และโครงการการพัฒนาระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกต์ท่ีส าคัญเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ  การน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อสังคมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างเป็นระบบ 

เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา 
เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 
เปลี่ยน
จ านวน
หน่วยกิต 

2533104   ชุมชนศึกษำ 3(2-2-5) 
      (Community Study) 
    ความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  
ประเภท  วิธีการศึกษาชุมชน  แนวทางการศึกษาชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพของชุมชน  ในด้านเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง  ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการท าชมุชนศึกษากับขั้นตอนอื่นๆ 

2533101   ชุมชนศึกษำ 3(2-2-5) 
      (Community Study) 
    ความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  
ประเภท  วิธีการศึกษาชุมชน  แนวทางการศึกษาชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพของชุมชน  ในด้านเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม  การเมืองการปกครอง  ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการท าชมุชนศึกษากับขั้นตอนอื่นๆ 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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ในกระบวนการพัฒนาชุมชน  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ศึกษาชุมชนตามเนื้อหาดังกล่าวข้างต้นในภาคสนามจริง 

ในกระบวนการพัฒนาชุมชน  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติศึกษา
ชุมชนตามเนื้อหาดังกล่าวข้างต้นในภาคสนามจริง 

2533301  กำรวิเครำะห์ปัญหำชุมชนและแนว
ทำงกำรพัฒนำ 3(2-2-5) 
     (Problems Analysis  and  Solution 
of Community Development) 
    ความหมายและหลักการวิเคราะห์ปัญหา
ชุมชน  การวิเคราะห์จากเอกสารและ   การวิเคราะห์
ภาคสนาม  เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาชุมชน  การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทาง        การพัฒนาชมุชน 

2533301  กำรวิเครำะห์ปัญหำชุมชนและแนวทำงกำร
พัฒนำ 3(2-2-5) 
     (Problems Analysis  and  Solution 
of Community Development) 
    ความหมายและหลักการวิเคราะห์ปัญหา
ชุมชน  การวิเคราะห์จากเอกสารและ   การวิเคราะห์
ภาคสนาม  เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาชุมชน  การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทาง        การพัฒนาชมุชน 

คงเดิม 

2533302  กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรพัฒนำ
ชุมชน   3(2-2-5) 
     (Community Development Project  
Planning  and  Management) 
     แนวคิด  ความหมาย  ความส าคัญของการ
วางแผน  กระบวนการวางแผน  ประเภทของการ
วางแผน  การวางแผนพัฒนาชมุชน  ความหมายและ
ความส าคัญของโครงการ  การเสนอโครงการและการ
เขียนโครงการเพื่อพฒันาชุมชน  การบริหารโครงการ
พัฒนาชุมชน  การก ากับติดตามและประเมินผล
โครงการ 

2533302  กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรพัฒนำ
ชุมชน   3(2-2-5) 
     (Community Development Project  
Planning  and  Management) 
     แนวคิด  ความหมาย  ความส าคัญของการ
วางแผน  กระบวนการวางแผน  ประเภทของการวางแผน  
การวางแผนพัฒนาชุมชน  ความหมายและความส าคัญ
ของโครงการ  การเสนอโครงการและการเขียนโครงการ
เพื่อพัฒนาชุมชน  การบริหารโครงการพัฒนาชุมชน  การ
ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ 

คงเดิม 

2533404  กำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กรชุมชน   
3(3-0-6) 
     (Management and  Development  
of  Community  Organization) 

              ความหมาย องค์ประกอบ บทบาท 
ความส าคัญของกลุ่ม  องค์กรชมุชนในการพัฒนาชุมชน  
หลักการ  วิธีการสร้างกลุม่หรอืองค์กรชุมชน   
โครงสร้างและหน้าที่ของกลุ่มต่างๆ เช่น  กลุ่มอาชีพ  
สมาคม  กลุ่มอาสาสมัครชุมชน          การเคลื่อนไหว
ทางสังคม  ศึกษาความสัมพันธ์ของบุคคลกับกลุ่มชน  
การบริหารจัดการองค์กรชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

2533401  กำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กรชุมชน   
3(3-0-6) 
     (Management and  Development  
of  Community  Organization) 
              ความหมาย องค์ประกอบ บทบาท 
ความส าคัญของกลุ่ม  องค์กรชมุชนในการพัฒนาชุมชน  
หลักการ  วิธีการสร้างกลุม่หรอืองค์กรชุมชน   โครงสร้าง
และหน้าที่ของกลุ่มต่างๆ เช่น  กลุ่มอาชีพ  สมาคม  กลุ่ม
อาสาสมัครชุมชน          การเคลื่อนไหวทางสังคม  
ศึกษาความสมัพันธ์ของบุคคลกับกลุ่มชน  การบริหาร
จัดการองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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 2533601  กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
นักพัฒนำชุมชน 3(2-2-5) 
   (Computer Application in 
Community Development)  
 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน ทักษะ
เบ้ืองต้นในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูลชุมชน 
การวิเคราะห์ชุมชนด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมท่ีส าคัญ
ส าหรับการวิจัยชุมชน ข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์
ชุมชนด้วยคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและกระแสของ
คอมพิวเตอร์ในงานพัฒนาชุมชนในยุคดิจิทัล  

วิชาใหม่ 

2504901  ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์เบ้ืองต้น   
3(2-2-5) 
     (Introduction  to  Social  Science  
Research  Methodology) 
      ความหมาย  วัตถุประสงคข์อง   การวิจัย
ทางสังคมศาสตร์  เทคนิค  วิธีการต่างๆ ขั้นตอนของ
การท าวิจัย แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
สถิติเพื่อการวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การอ่านผลการวิจัย  การเขียนรายงานและโครงการวิจัย  
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยมีการฝึกปฏิบัติท า
วิจัย 

2533901  ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์และสถิติ
เบื้องต้น   3(2-2-5) 
     (Introduction  to  Social  Science  
Research  Methodology) 
      ความหมาย  วัตถุประสงคข์อง   การวิจัย
ทางสังคมศาสตร์  เทคนิค  วิธีการต่างๆ ขั้นตอนของการ
ท าวิจัย แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   สถิติ
เพื่อการวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  การ
อ่านผลการวิจัย  การเขียนรายงานและโครงการวิจัย  การ
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยมีการฝึกปฏิบัติท าวิจัย 

เพิ่มค า
ส าคัญ
เพื่อให้เกิด
ความ
ชัดเจนใน
เนื้อหา
รายวิชา 
เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2534902  กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชน      
3(2-2-5) 
              (Community Development 
Research  Methodology ) 
              ศึกษาความหมาย ประเภทของ  การวิจัย 
ความส าคัญของการวิจัยในการพัฒนาชุมชน การ
ออกแบบการวิจัย กระบวนการและเทคนิคการ
ปฏิบัติการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยภาคสนามต้ังแต่
ขั้นตอนการพัฒนาโจทย์วิจัย จนกระท่ังการเขียน
รายงานการวิจัย โดยเน้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 

2533902 กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชน        
             3(2-2-5) 
              (Community Development Research  
Methodology ) 
              ศึกษาความหมาย ประเภทของ   การวิจัย 
ความส าคัญของการวิจัยในการพัฒนาชุมชน การออกแบบ
การวิจัย กระบวนการและเทคนิคการปฏิบัติการวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการวิจัยภาคสนามต้ังแต่ขั้นตอนการพัฒนาโจทย์
วิจัย จนกระท่ังการเขียนรายงานการวิจัย โดยเน้น การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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2521601  ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรพัฒนำชุมชน
    3(2-2-5) 
     (English  For  Community  
Development) 
     ทักษะภาษาอังกฤษท้ังการ  ฟัง  พูด  
อ่าน  เขียน  ด้านการพัฒนาชุมชน   
การอ่านและเขียนบทความการพัฒนาชุมชน  การ
น าเสนองานการพัฒนาชุมชน 

2534601  ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรพัฒนำชุมชน    
3(2-2-5) 
     (English  For  Community  
Development) 
     ทักษะภาษาอังกฤษท้ังการ  ฟัง  พูด  อ่าน  
เขียน  ด้านการพัฒนาชุมชน   
การอ่านและเขียนบทความการพัฒนาชุมชน  การ
น าเสนองานการพัฒนาชุมชน 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
 

2534901   สัมมนำกำรพัฒนำชุมชน 
      3(3-0-6) 
 (Seminar  in  Community  
Development) 
         ความหมายและวิธีการสัมมนา  การเลือกหัวข้อ  
การศึกษาค้นคว้า  การน าเสนอและ   การอภิปราย
ประเด็นหัวเรื่องท่ีน่าสนใจใน     การพฒันาชุมชน  การ
จัดสัมมนาทางวิชา     การพัฒนาชุมชนท่ีเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจและเป็นปัญหาในการพัฒนาจากการลงพื้นท่ีใน    
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน 

2534901   สัมมนำกำรพัฒนำชุมชน       
3(3-0-6) 
 (Seminar  in  Community  
Development) 
         ความหมายและวิธีการสัมมนา  การเลือกหัวข้อ  
การศึกษาค้นคว้า  การน าเสนอและ   การอภิปราย
ประเด็นหัวเรื่องท่ีน่าสนใจใน     การพฒันาชุมชน  การ
จัดสัมมนาทางวิชา     การพัฒนาชุมชนท่ีเป็นประเด็นท่ี
น่าสนใจและเป็นปัญหาในการพัฒนาจากการลงพื้นท่ีใน    
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน  เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน 

คงเดิม 
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เปรียบเทียบค ำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มวิชำเนื้อหำเลือก 

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2564 หมำยเหต ุ
2533203   กำรพัฒนำสังคม   3(3-0-6)                                                 
               (Social  Development)                                                       
      แนวคิ ด   ทฤษฎี   กลวิ ธี ต่ า งๆและ
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม  การวิเคราะห์
ข้อมูล   การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 

2531202   กำรพัฒนำสังคม   3(3-0-6)                                                 
               (Social  Development)                                                       
      แนวคิด  ทฤษฎี  กลวิธีต่างๆและแนวทาง
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม  การวิเคราะห์ข้อมูล   
การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2531202  กำรพัฒนำครอบครัว 2(2-0-4) 
    (Family Development) 
    ความหมาย  ความส าคัญ  บทบาทหน้าท่ี
ของครอบครัว  แนวทางสร้างเสริมครอบครัวให้
เข้มแข็ง  ปัญหาของครอบครัวท่ีส่งผลต่อสังคมและ
ชุมชน      การป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากครอบครัว  
การพิ ทักษ์ส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิ ต่างๆ ของ
ครอบครัวตลอดจนกฎหมายครอบครัว 
 

2531203  กำรพัฒนำครอบครัว 2(2-0-4) 
    (Family Development) 
    ความหมาย  ความส าคัญ  บทบาทหน้าท่ี
ของครอบครัว  แนวทางสร้างเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง  
ปัญหาของครอบครัว ท่ีส่ งผลต่อสังคมและชุมชน      
การป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากครอบครัว  การพิทักษ์
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของครอบครัวตลอดจน
กฎหมายครอบครัว 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2531401  กฎหมำยกับกำรพัฒนำชุมชน 
     3(3-0-6) 
               (Laws  and  Community  
Development) 
       หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมาย
โดยท่ัวไป  การแบ่งประเภทของกฎหมาย  ขอบเขตท่ี
กฎหมายบังคับใช้  ศัพท์กฎหมายท่ีควรรู้  หลักส าคัญ
ในการกระท าความผิดทางแพ่งและทางอาญา  
ความส าคัญของกฎหมายต่อการพัฒนาชุมชน  ศึกษา
กฎหมายส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน  เช่น  สิทธิ
ชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนญู  พ.ร.บ.ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน  พ.ร.บ.ป่าชุมชน เป็นต้น  เพื่อให้
ชุมชนรู้จักสิทธิ  หน้าท่ี  และเสรีภาพอันพึงได้รับตาม
กฎหมาย 
 

2531401  กฎหมำยกับกำรพัฒนำชุมชน      
3(3-0-6) 
               (Laws  and  Community  
Development) 
       หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยท่ัวไป  
การแบ่งประเภทของกฎหมาย  ขอบเขตท่ีกฎหมายบังคับ
ใช้  ศัพท์กฎหมายท่ีควรรู้  หลักส าคัญในการกระท า
ความผิดทางแพ่งและทางอาญา  ความส าคัญของ
กฎหมายต่อการพัฒนาชุมชน  ศึกษากฎหมายส าคัญที่มี
ผลต่อการพัฒนาชุมชน  เช่น  สิทธิชุมชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ร.บ.ป่า
ชุมชน เป็นต้น  เพื่อให้ชุมชนรู้จักสิทธิ  หน้าท่ี  และ
เสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย 

ย้ายมาจาก
วิชาเนื้อหา
บังคับ 
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 2532201  กำรพัฒนำเยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ และ
ผู้ด้อยโอกำส  3(3-0-6) 
 ( Juvenile, Feminine, Senior, and 
Underprivileged Group Development) 

  ความหมายของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส หลักการและความส าคัญในการพัฒนา
กลุ่มคนท่ีมีความต้องการพิเศษ การจัดสวัสดิการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของของคนท่ีมีความต้องการ
พิเศษ นโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้องกับ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
จิตวิทยาวัยรุ่น  บทบาทและปัญหาของผู้หญิ ง ใน
ครอบครัวและชุมชน   ปัญหาของผู้หญิงในครอบครัว
และชุมชน ข้อจ ากัดของผู้สูงอายุและผู้ ด้อยโอกาส 
ทิศทางและแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย 

วิชาใหม่ 

2532204   ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรสังคม
สังเครำะห์   3(3-0-6) 
     (Introduction to Social Work)  
               ความหมาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ ลักษณะ 
ขอบเขต ความส าคัญของการสังคมสงเคราะห์หลักการ
สังคมสงเคราะห์ประเภทของการสังคมสงเคราะห์
กระบวนการสังคมสงเคราะห์จรรยาบรรณของนักสังคม
สงเคราะห์การสังคมสงเคราะห์กับปัญหาสังคม ลักษณะ
และแนวทางการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ประเภท
ต่างๆ 

2532202  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรสังคม
สังเครำะห์       3(3-0-6) 
   (Introduction to Social Work)  

   ความหมาย  ปรัชญา  วัตถุประสงค์  ลักษณะ  
ขอบเขต  ความส าคัญของการสังคมสงเคราะห์ หลักการ
สังคมสงเคราะห์  ประเภทของการสังคมสงเคราะห์  
กระบวนการสังคมสงเคราะห์ จรรยาบรรณของนักสังคม
สงเคราะห์  การสังคมสงเคราะห์กับปัญหาสังคม  ลักษณะ
และแนวทางการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ประเภทต่างๆ 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2532303   กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน      
              3(3-0-6) 
     (Community Development 
Administration) 
     แนวคิด  ความหมาย หลักการ วิธีการ  
ขั้นตอนของการบริหาร งานพัฒนาชุมชน ระเบียบงาน
สารบรรณท่ีเกี่ยวข้อง  บทบาทหน้าท่ีของนักพัฒนาใน  
การบริหารงานพัฒนาชุมชนท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน  ศึกษาและวิเคราะห์การบริหารของ

2532302  กำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน      
              3(3-0-6) 
     (Community Development 
Administration) 
      แนวคิด  ความหมาย หลักการ วิธีการ  
ขั้นตอนของการบริหาร งานพัฒนาชุมชน ระเบียบงานสาร
บรรณท่ีเกี่ยวข้อง  บทบาทหน้าท่ีของนักพัฒนาใน  การ
บริหารงานพัฒนาชุมชนท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน  ศึกษาและวิเคราะห์การบริหารของหน่วยงาน

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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หน่วยงานในชุมชน  นโยบาย  แผนพัฒนาท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบัติท้องถิ่น 

ในชุมชน  นโยบาย  แผนพัฒนาท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ
ท้องถิ่น 

2533304   ภำวะผู้น ำในกำรพัฒนำชุมชน      
              2(2-0-4)                
     (Leadership  in  Community  
Development) 
     ความหมายของผู้น า ภาวะความเป็นผู้น า  
คุณลักษณะของผู้น า ประเภทของผู้น า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ภาวะผู้น า ความส าคัญของผู้น าในการพัฒนาชุมชน  

2532303   ภำวะผู้น ำในกำรพัฒนำชุมชน      
              2(2-0-4)                
     (Leadership  in  Community  
Development) 
   ความหมายของผู้น า ภาวะความเป็นผู้น า  คุณลักษณะ
ของผู้น า ประเภทของผู้น า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด 
ภาวะผู้น า ความส าคัญของผู้น าในการพัฒนาชุมชน  

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2532405   เครือข่ำยกำรเรียนรู้ในงำนพัฒนำชุมชน  
3(2-2-5) 
     (Network  of  Learning  in  
Community  Development) 
     ความหมาย ขอบข่ าย  ความส าคัญ 
องค์ประกอบ ลักษณะและกระบวนการในการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน การสื่อสารในเครือข่าย 
การบริหารจัดการเครือข่ายกับองค์กรชุมชนต่างๆ 
เครือข่ายประชาสังคมและศึกษาเครือข่ายการเรียนรู้
ภาคสนาม  วิ เคราะห์ เครือข่ายชุมชน และฝึก
ปฏิบัติการสร้างเครือข่าย 
 

2532401   เครือข่ำยกำรเรียนรู้ในงำนพัฒนำชุมชน  
3(2-2-5) 
     (Network  of  Learning  in  
Community  Development) 
     ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ ข่ า ย  ค ว า ม ส า คั ญ 
องค์ประกอบ ลักษณะและกระบวนการในการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน การสื่อสารในเครือข่าย 
การบริหารจัดการเครือข่ายกับองค์กรชุมชนต่างๆ 
เครือข่ายประชาสังคมและศึกษาเครือข่ายการเรียนรู้
ภาคสนาม  วิเคราะห์เครือข่ายชุมชน และฝึกปฏิบัติการ
สร้างเครือข่าย 

ย้ายจาก
วิชาเนื้อหา
บังคับ 
เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2532403  เศรษฐศำสตร์ทั่วไป3(3-0-6)   
     (Introduction  to  Economics) 
     ศึกษาความหมายและความส าคัญของวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงินการ
ธนาคาร การคลังและการค้าระหว่างประเทศ 

2532502  เศรษฐศำสตร์ชุมชน 3(3-0-6)   
     (Economics to community)                   
    ศึกษาขอบเขต ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ครัวเรือนในระบบ เศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาด ความ
ยากจนในชนบท   แนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  แนวทางการศึกษาปัญหาของ
ชุมชน  และปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 

เปลี่ยนชื่อ
วิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชาให้
เหมาะสม
กับสาขา
พัฒนา
ชุมชน 
เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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2532307   กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   3(2-2-5) 
     (Community  Economy  
Development  and The Principle  of  
Sufficiency  Economy) 

 ความหมาย  ความส าคัญของ
เศรษฐกิจชุมชน  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การน าหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนในภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปัจจุบัน  การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้  เน้นการศึกษาตามโครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชด าร ิ

 2532503   กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   3(2-2-5) 
     (Community  Economy  
Development  and The Principle  of  
Sufficiency  Economy) 

 ความหมาย  ความส าคัญของเศรษฐกิจ
ชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  การน าหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใน
ภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน  การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  เน้น
การศึกษาตามโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 2532601   กำรส่ือสำรเพื่อกำรพัฒนำชุมชน     
               2(2-0-4) 
               (Communication for Community  
Development) 
 
 
     ศึกษาความหมาย โครงสร้างองค์ประกอบ 
ป ร ะ เ ภ ทข อ งก า ร สื่ อ ส า ร  หลั ก ก า ร สื่ อ ส า ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพ แนวคิด เทคนิค  ความส าคัญของการ
สื่อสารในการพัฒนาชุมชน   

 2532602  กำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำชุมชนใน
ศตวรรษที่ 21  3(2-2-4) 
   (Communication for Community 
Development in 21st Century)    
      ความหมาย โครงสร้าง องค์ประกอบ ประเภทของ
การสื่อสาร หลักการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ แนวคิด 
เทคนิค  ความส าคัญของการสือ่สารในการพัฒนาชุมชน  
รูปแบบการจัดการสื่อสารและ             การ
ประชาสัมพันธ์ในการท างานพัฒนาชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 โอกาสและ
ความท้าทายของชุมชนในการใช้สื่อสมัยใหม่ ทักษะท่ี
จ าเป็นในการสื่อสาร 

เปลี่ยนชื่อ
วิชา 
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
ให้เข้ากับ
ยุคสมัย 
และเปลี่ยน
รหัสวิชา 

2532701 ภัยพิบตัิกับกำรป้องกันและฟื้นฟูชุมชน  
3(2-2-5)  

  (Disaster  and  Community  
Prevention  and  Rehabilitation) 
            จากธรรมชาติและมนุษย์  สาเหตุและผลท่ีของ
พิบัติภัยมาตรการและความร่วมมือในการป้องกัน
สถานการณ์พิบัติภัยระดับโลก  ระดับประเทศ  ระดับ
ท้องถิ่น ประเภทของพิบัติภัยท่ีเกิดแก้ไขพิบัติภัยท้ัง
ระดับสากลและระดับท้องถิ่น การสร้างความรู้ความ

2532701 ภัยพิบตัิกับกำรป้องกันและฟื้นฟูชุมชน  3(2-
2-5)  

  (Disaster  and  Community  
Prevention  and  Rehabilitation) 
            จากธรรมชาติและมนุษย์  สาเหตุและผลท่ีของ
พิบั ติภัยมาตรการและความร่วมมือในการป้องกัน
สถานการณ์พิบัติภัยระดับโลก  ระดับประเทศ  ระดับ
ท้องถิ่น ประเภทของพิบัติภัยท่ีเกิดแก้ไขพิบัติภัยท้ังระดับ
สากลและระดับท้องถิ่น การสร้างความรู้ความตระหนัก

คงเดิม 
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ตระหนักและ  การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากพิบัติภัยพระราชด าริ  การศึกษาดูงาน
และวิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบจากกรณี
ตัวอย่างพื้นท่ีเกิดพิบัติภัยและการฟื้นฟูชุมชนท่ีได้รับผล
จากการเกิดพิบัติภัย 
 

และการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากพิบัติภัยพระราชด าริ  การศึกษาดูงานและวิเคราะห์
สถานการณ์และผลกระทบจากกรณีตัวอย่างพื้นท่ีเกิดพิบัติ
ภัยและการฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลจากการเกิดพิบัติภัย 

2533101  ปัญหำสังคม  3(3-0-6)    
             (Social  Problems)                                                           
     ศึกษาความหมายและและขอบเขตของ
ปัญหาสังคมหลักการ ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์ปัญหา
สังคม สาเหตุของปัญหาสังคม  ปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมท่ัวไป  สังคมชนบท สังคมเมือง  ผลกระทบของ
ปัญหาสังคมท่ีมีต่อบุคคล  กลุ่มและสังคม  วิธีการแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

2533102  ปัญหำสังคม  3(3-0-6)   
              (Social  Problems)                                                                                                                     
     ศึกษาความหมายและและขอบเขตของปัญหา
สังคมหลักการ ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุ
ของปัญหาสังคม  ปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ัวไป  
สังคมชนบท สังคมเมือง  ผลกระทบของปัญหาสังคมท่ีมี
ต่อบุคคล  กลุ่มและสังคม  วิธีการแก้ไขปัญหาสังคม 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2533201   ประชำกรศึกษำ  3(3-0-6)                              
      (Population  Education) 
     องค์ประกอบประชากร  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงประชากร  ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรต่อ  สังคม  เศรษฐกิจ  และ
สิ่งแวดล้อม  นโยบายประชากร  ก าลังแรงงาน  การ
พัฒนาคุณภาพประชากร 
 

2533202  ประชำกรศึกษำ  3(3-0-6)                              
      (Population  Study) 
     องค์ประกอบประชากร  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงประชากร  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรต่อ  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่ งแวดล้อม  
นโยบายประชากร  ก าลังแรงงาน  การพัฒนาคุณภาพ
ประชากร 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 2533303  ระบบรำชกำรและกำรพัฒนำชุมชน    
3(2-2-5) 
 (Bureaucratic System and Community 
Development) 
 ความส าคัญและบทบาทของระบบราชการ
พัฒนาชุมชน นโยบายการพัฒนาชุมชน โครงสร้าง
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
ขั้นตอนและกระบวนการในการก้าวเข้าสู่เส้นทาง
ราชการในงานพัฒนาชุมชน ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับงาน
ข้าราชการด้านการพัฒนาชุมชน 
 

วิชาใหม่ 
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2533303  กำรพัฒนำชุมชนเปรียบเทียบในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน   3(3-0-6) 
    (Comparative Study in Community 
Development  in  ASEAN  Countries)              
             รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน      การพัฒนา
ชุมชนในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
เปรียบเทียบการด าเนินงานพัฒนาชุมชนระหว่าง
ประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียนและใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 2533304  กำรพัฒนำชุมชนเปรียบเทียบในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน   3(3-0-6) 
    (Comparative Study in Community 
Development  in  ASEAN  Countries)              
             รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน      การพัฒนา
ชุมชนในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
เปรียบเทียบการด าเนินงานพัฒนาชุมชนระหว่างประเทศ
ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียนและในประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2533305   วิทยำกรกระบวนกำรในกำรพัฒนำ
ชุมชน  3(2-2-5)           
  (Facilitator  in  Community  
Development) 
   ความหมาย  บทบาท  ความส าคัญ  คุณสมบัติ
ด้านความรู้  ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับวิทยากรกระบวนการ
ในกา รพัฒนาชุ ม ชน  แนวคิ ดหลั ก ก า ร  เทคนิ ค 
กระบวนการและเทคนิค วิธีการของวิทยากรในการ
ส่งเสริมพัฒนาเจตคติ  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนา   ความส าคัญของหลักสูตร และการจัดการ
ฝึกอบรมใน   การพัฒนาชุมชน ฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
ความหมาย  ความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ  การ
จัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับกลุ่มต่างๆใน   การพัฒนา
ชุมชน ประเภทหลักการเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะกับ
กลุ่มเป้าหมาย           ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรและ
ผู้น าขับเคลื่อน กระบวนการพัฒนาชุมชน 
 

2533305   วิทยำกรกระบวนกำรในกำรพัฒนำชุมชน  
3(2-2-5)           
  (Facilitator  in  Community  
Development) 
   ความหมาย  บทบาท  ความส าคัญ  คุณสมบัติ
ด้ า นความรู้   ทั กษะ ท่ี จ า เ ป็ นส า ห รั บ วิ ท ย า ก ร
กระบวนการในการพัฒนาชุมชน แนวคิดหลักการ 
เทคนิค กระบวนการและเทคนิค วิธีการของวิทยากรใน
การส่งเสริมพัฒนาเจตคติ  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนา   ความส าคัญของหลักสูตร และการ
จัดการฝึกอบรมใน   การพัฒนาชุมชน ฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา ความหมาย  ความส าคัญของกิจกรรม
นันทนาการ  การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับกลุ่ม
ต่างๆใน   การพัฒนาชุมชน ประเภทหลักการเลือก
กิจกรรมท่ีเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย           ฝึกปฏิบัติการ
เป็นวิทยากรและผู้น าขับเคลื่อน กระบวนการพัฒนา
ชุมชน 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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2533306  กำรพัฒนำแบบยั่งยืน 3(3-0-6)  
    (Sustainable  Development) 
    แนวคิด  ความหมาย หลักการ  แนวทางของ
การพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การ
ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน  การประสานภาคเอกชน  
รัฐบาลและประชาชน  แนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชน   ศึกษา
แนวทางการพัฒนาตามพระราชด าริโครงการพัฒนาต่างๆ  
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2532401  ทุนชุมชนเพื่อกำรพัฒนำชุมชน     2(2-0-
4) 
             (Community Capitals for 
Community development) 
       ความหมายและความส าคัญของทุนชุมชน 
ประเภทของทุนชุมชน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางปัญญา และทุนภูมิ
ปัญญา  การใช้ทุนชุมชนใน        การพฒันาชุมชน 
 
 
 

2533402  ทุนชุมชนเพื่อกำรพัฒนำชุมชน     2(2-0-
4) 
             (Community Capitals for Community 
development) 
       ความหมายและความส าคัญของทุนชุมชน ประเภท
ของทุนชุมชน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคม ทุน
ทางวัฒนธรรม ทุนทางปัญญา และทุนภูมิปัญญา  การใช้
ทุนชุมชนใน        การพัฒนาชุมชน 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 2534401   กำรจัดกำรภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
               3(2-2-5)      
         (Local Wisdom Management) 
          ความหมาย  ความส าคัญ  คุณค่า  กระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภาค  แนวคิดทฤษฎี
ท่ีเกี่ยวข้องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม  
จิตส านึกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดการ  การสืบทอด
และการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนระบบ 
 
 
 

2533403   กำรจัดกำรภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
               3(2-2-5)      
         (Local Wisdom Management) 
          ความหมาย  ความส าคัญ  คุณค่า  
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภาค  
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
พัฒนาสังคม  จิตส านึกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  การ
จัดการ  การสืบทอดและการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดจนระบบ 
 
 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 
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2534402  แผนแม่บทชุมชนกับกำรพัฒนำ      
              3(2-2-5) 
    (Community  Strategic  Planning  
for  Development) 
    แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ หลักการ
ของแผนแม่บทชุมชนขั้นตอนการท าแผนแม่บทชุมชน
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการท าแผนแม่บท
ชุมชน  การส่งต่อแผนแม่บทชุมชนต่อองค์กรหรือ
หน่วยงาน  การปรับปรุงแผนระหว่างปี  และฝึกปฏิบัติ  
การท าแผนแม่บทชุมชน 

2533404  แผนแม่บทชุมชนกับกำรพัฒนำ      
              3(2-2-5) 
    (Community  Strategic  Planning  for  
Development) 
    แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ หลักการของ
แผนแม่บทชุมชนขั้นตอนการท าแผนแม่บทชุมชน
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการท าแผนแม่บท
ชุมชน  การบูรณาการแผนแม่บทชุมชนต่อองค์กรหรือ
หน่วยงาน  การปรับปรุงแผนระหว่างปี  และฝึกปฏิบัติ   
การท าแผนแม่บทชุมชน 
 

ปรับปรุงให้
มีความ
ทันสมัย
มากขึ้น 
เปลี่ยนรหัส
วิชา 

2533401  กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในชุมชน 
             3(3-0-6) 
             (Conflict Management in 
Community) 
             ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ประเภท
แนวคิด ทฤษฎีความขัดแย้งระดับของความขัดแย้ง 
ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุ  ความหมายของสันติวิธี   แนว
ทางการแก้ไข ยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รูปแบบ 
เทคนิค วิธีการบริหารความขัดแย้งในชุมชนท่ีท าใน
ชุมชนที่เหมาะสม 

2533405  กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในชุมชน 
             3(3-0-6) 
             (Conflict Management in 
Community) 
             ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ประเภท
แนวคิด ทฤษฎีความขัดแย้งระดับของความขัดแย้ง ปัจจัย
ท่ีเป็นสาเหตุ  ความหมายของสันติวิธี  แนวทางการแก้ไข 
ยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
บริหารความขัดแย้งในชุมชนที่ท าในชุมชนท่ีเหมาะสม 
 
 

เปลี่ยนรหัส
วิชา 

 2533603  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับกำร
พัฒนำชุมชน  3(2-2-5) 
 (English for Communication in 
Community Development)   
 ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังและ
พูดบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจ าวันและในการสื่อสาร
กับนัก ท่อง เ ท่ียวในชุมชน การอ่ านและเขียนป้าย
สัญลักษณ์ต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับการท่องเท่ียวในชุมชน 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีพบบ่อยในงานพัฒนาชุมชน  การ
ใช้อวัจนะภาษาประกอบการสื่อสารข้ามก าแพงภาษา 
 
 

วิชาใหม่ 
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2533701   กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ     
3(2-2-5)                      

    (Community Environmental  
Management  for  Development ) 
    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตชุมชน
และการพัฒนาชุมชน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
ท้องถิ่น และผลกระทบ  ความหมาย  แนวความคิด  
หลักการและวิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  
แนวความคิด หลักการ วิธีการในการจัดการโดยเน้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การสร้างจิตส านึก 

2533701   กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ     
3(2-2-5)                      

    (Community Environmental  
Management  for  Development ) 
    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตชุมชนและ
การพัฒนาชุมชน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ท้องถิ่น 
และผลกระทบ  ความหมาย  แนวความคิด  หลักการและ
วิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับชุมชน  ท้องถิ่นและประเทศ  แนวความคิด 
หลักการ วิธีการในการจัดการโดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การสร้างจิตส านึก 

คงเดิม 
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เปรียบเทียบค ำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มวิชำฝึกปฏิบัติกำรและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ/สหกิจศึกษำ  

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
2534801   กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพกำรพัฒนำชุมชน      1(90)               
     (Field Experience 
preparation in Community 
Development )  
     จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมของผู้ เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการ รับรู้ลักษณะ  และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้
มีความรู้   ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ   โดยเน้น
การฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานในงานภาคปฏิบัติ   
งานส านักงานศึกษาสังเกตการปฏิบัติงานของ
นักพัฒนา  และการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนกับนักพัฒนาชุมชนของหน่วยงาน    
องค์กรต่างๆในภาครัฐหรือเอกชนทั้งงานใน
ส านักงานและงานภาคสนาม 

2534801   กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชพีกำรพัฒนำชุมชน      2(90)               
     (Field Experience 
preparation in Community 
Development )  
     จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมของผู้ เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการ รับรู้ลักษณะ  และโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้
มีความรู้   ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ   โดยเน้น
การฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานในงานภาคปฏิบัติ   งาน
ส านักงานศึกษาสังเกตการปฏิบัติงานของ
นักพัฒนา  และการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานในโครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนกับนัก พัฒนาชุ มชนของหน่ วย งาน    
องค์กรต่างๆในภาครัฐหรือเอกชนทั้งงานใน
ส านักงานและงานภาคสนาม 

เปลี่ยน
จ านวนหน่วย
กิต 

2534802   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำร
พัฒนำชุมชน  6 (450)     
    (Field Experience in Community 
Development ) 
    จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาชุมชนในชุมชน  โดยเน้นฝึก
ปฏิบัติงานตาม หลักการ  กระบวนการ วิธีการ
ท างานพัฒนาชุมชน เน้น           การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชา       การพัฒนา
ชุมชนและสาขาวิชาอ่ืนๆไปทดลองใช้ในการฝึก
ปฏิบัติงานด้าน       การพัฒนาชุมชน    
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเจตคติ  

2534802   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำร
พัฒนำชุมชน  5(450)     
    (Field Experience in Community 
Development ) 
    จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาชุมชนในชุมชน  โดยเน้นฝึก
ปฏิบัติงานตาม หลักการ  กระบวนการ วิธีการ
ท างานพัฒนาชุมชน เน้น           การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชา       การพัฒนา
ชุมชนและสาขาวิชาอ่ืนๆไปทดลองใช้ในการฝึก
ปฏิบัติงานด้าน       การพัฒนาชุมชน    
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเจตคติ  

เปลี่ยน
จ านวนหน่วย
กิต 
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บุคลิกภาพและทักษะประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ 

บุคลิกภาพและทักษะประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ 

2534803   เตรียมสหกิจศึกษำ 1(90)               
     (Pre - Cooperative 
Education )  
     หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ สห
กิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ    สหกิจศึกษา 
ความรู้ พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน 
การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียน
จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน 
ความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค
การน าเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ  การ พัฒนาบุ คลิ กภาพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไป
ปฏิบัติงานสถานที่ประกอบการ 

 

2534803   เตรียมสหกิจศึกษำ 1(90)               
     (Pre - Cooperative 
Education )  
     หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ สหกิจ
ศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ    สหกิจศึกษา 
ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การ
เลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมาย
สมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พ้ืนฐาน
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ระบบบริหารคุณภาพใน
สถานประกอบการ เทคนิคการน า เสนอ
โครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงาน
สถานที่ประกอบการ 

คงเดิม 

2534804   สหกิจศึกษำ    6 หน่วยกิต 
     (Cooperative Education ) 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการ
จัดให้มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับ
การจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาน
ประกอบการ โดยน าเอาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติที่ ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัย 

 

2534804   สหกิจศึกษำ    6 หน่วยกิต 
     (Cooperative Education ) 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัด
ให้มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการ
จัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาน
ประกอบการ โดยน าเอาความรู้ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติที่ ได้จากการศึกษาไปใช้ ใน
สถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัย 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :    นายสมพงษ์  ดุลยอนุกิจ 
ต าแหน่งทางวิชาการ :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ, วีรพัฒน์ อ่อนแก้ว, และยุวเรศ เทศสุวรรณ์.  (2563).การวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมด้วย

กระบวนการการมสี่วนร่วมสู่ความยั่งยืน บ้านหาดเบี้ย หมู่7 ต าบลปากชม จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 
19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”, หน้า 845 – 852. 27 – 30 มกราคม 2563.ล าปาง : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

D.M.HRM Human Resources 
Management 

University of  San – Jose 
Recoletos,  Philippines   

2549 

สม.ม. สังคมวิทยา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2531 
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2526 
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :   นางผการัตน์ พินิจวัฒน์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  : 

   
 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ผการัตน์ พินิจวัฒน์, น้ าฝน ดีบุรี, ภิรมย์ วงษ์ละคร, และศศิกานต์ เหล่าลาภ.  (2563).นวัตกรรมการท าน้ ายาล้าง

จานจากสับปะรดในชุมชนสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 ต าบลน้ าหมาน อ าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”, หน้า 721 – 728. 27 – 
30 มกราคม 2563. ล าปาง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง.  

ผการัตน์  พินิจวัฒน์. (2561, กรกฎาคม – กันยายน). การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน : กรณีศึกษาบ้านโพนไทร 
ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 6 (3) : 925 – 935. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ .ศ.  

สค.ม. สังคมวิทยา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2536 
ศศ.บ การพัฒนาชุมชน   วิทยาลัยครูเลย   2530 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :    นายวิชญ์ มะลิต้น 
ต าแหน่งทางวิชาการ :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
วิชญ์ มะลิต้น, วัชระพงษ์ อันทะระ, และณัฐพร ช่างชัย.  (2563).การใช้พลังร่วมของนักศึกษาเพ่ือสร้างการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนของบ้านบุฮม ต าบลบุฮม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. 
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD 
สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”, หน้า 747 – 754. 27 – 30 มกราคม 2563. 
ล าปาง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง.  

วิชญ์ มะลิต้น.  (2562).กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, หน้า 22 – 32. 20 ธันวาคม 2562. 
ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

วิชญ์ มะลิต้น.  (2562).รูปแบบการค้าในตลาดท้องถิ่นข้ามชาติไทยลาวบ้านเหมืองแพร่ ต าบลนาแห้ว อ าเภอ    
นาแห้ว จังหวัดเลยและบ้านบ่อแตน แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ใน รายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2562 การบริหารการพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตร์การบริหาร “DISRUPTION” ท าลายร้างหรือสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคม?, หน้า 45 – 
60. 3 กรกฎาคม 2562. ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

วิชญ์ มะลิต้น, และศักดิ์ปรีชา ทาเทาว์.  (2562).การพัฒนาของที่ระลึกจากกระดาษใยกล้วยส าหรับการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภูล าดวน บ่นห้วยผักกูด อ.ปากชม จ.เลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedinds) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, หน้า 1273 – 1281. 22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย.  

 
 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ .ศ.  

ปร.ด. พัฒนาสังคม     มหาวิทยาราชภัฏเลย 2560 
ศศ.ม. สังคมวิทยาการพัฒนา    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน   วิทยาลัยครูเลย   2537 
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วิชญ์ มะลิต้น.  (2562).การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกัน 
ไฟป่าในเขตต้นน้ าภู จังหวัดเลย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedinds) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, หน้า 165 – 172. 22 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

วิชญ์ มะลิต้น.  (2561).รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามนโยบายประชารัฐของบ้านนาบอน หมู่ 5 ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย. ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้าย
วันราชสมภพสดเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 114 ปี , หน้า 89 – 96. 19 ธันวาคม 2561. 
จันทบุรี : มหาวิทยาลัย ราชภัฏร าไพพรรณี. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 
ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  :    นางอริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ :    อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 

  
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย 
อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ, ทิวทิวา ศรีวัด, ภายุวัชร์ พิลาคุณ, และอภิชาติ บุญชู.  (2563).สถานการณ์และแนว
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