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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม มคอ. 2 ฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง              
ปีพุทธศักราช 2554 ที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรปีพุทธศักราช 2549 ในการปรับปรุงครั้งนี้ได้พิจารณา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2552 และระเบียบข้อบังคับของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งให้สอดคล้องปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และเป้าหมายของโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมในอันที่จะผลิตนักศึกษาทางด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น ที่มีความรู้และความช านาญด้านการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ ได้ก าหนดให้มีชั่วโมงปฏิบัติมากขึ้น 
ได้เพ่ิมเติมในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนจากเดิม              
กล่าวคือ กลุ่มปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งไม่มีสหกิจศึกษา จึงปรับเปลี่ยนให้โอกาสใน
ทางเลือก  แก่ผู้เรียนว่าจะเลือกแบบฝึกงานหรือแบบสหกิจ โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต อาทิ นักพัฒนาสังคม ชุมชน  ในองค์กรภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
องค์กรชุมชน องค์กรทางประชาสังคม องค์กรนอกภาครัฐ (NGO) องค์การระหว่างประเทศ ครู อาจารย์ 
นักวิชาการ และนักวิจัยทางสังคมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป 
 หลักสูตรฉบับนี้มีส่วนที่ส าคัญประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งการน าหลักสูตรนี้ไปใช้ในการ
เรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ดร.วิทยำ คำมุณี  

1. ประวัติกำรศึกษำ  
วุฒิกำรศึกษำ  สถำนศึกษำ  ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปริญญา ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.2551 
ปริญญา ศศ.ม. (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.2545 
ปริญญา คบ. (ดนตรี)  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พ.ศ.2528 

2. ผลงำนทำงวิชำกำร  
 2.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน 
  - การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 2.2 ผลงานทางวิชาการ  
 2.2.1 นักวิจัย 
 - ปี 2551  เรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อโครงสร้างของชุมชน : กรณีศึกษา 
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร (สกว.) 
 - ปี 2552 ทุนทางสังคม: ศึกษาความสามารถในการลดความยากจนและการกระจายรายได้ของ
กลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดก าแพงเพชรและตาก (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
 - ปี 2552 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ า  
: กรณีศึกษาลุ่มน้ าคลองสวนหมาก ต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ) 
  2.2.2 ผู้ช่วยนักวิจัย 
 - ปี 2547  เรื่อง ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจและการจัดการยุคใหม่  
 - ปี 2548  เรื่อง นโยบายการกระจายอ านาจและเพ่ิมพลังให้แก่ท้องถิ่น : ศึกษาการท างานเชิง
บูรณาการของหน่วยงานภาครัฐในการลดความยากจน   
 - ปี 2548  เรื่อง โครงการธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น : ศึกษาการริเริ่มของท้องถิ่น กระบวนการนโยบาย และปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 - ปี 2549  เรื่อง การออม การจัดการสวัสดิการ และการเกื้อกูลกันโดยภาคประชาชน 
 - ปี  2550 เรื่อง โครงการวิจัยเชิงประเมิน กองทุนหลักประกนสุขภาพระดับพ้ืนที่ สนับสนุน
โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 - ปี 2551 เรื่อง “โครงการศึกษามาตรฐานการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศต่างๆ” 
 - ปี 2552 โครงการวิจัยศึกษารูปแบบของความส าเร็จ Best practices Model ในการบริหาร
จัดการหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน SML  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (NICE) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - ปี  2552 เรื่อง โครงการวิจัยเชิงประเมิน กองทุนหลักประกนสุขภาพระดับพ้ืนที่ สนับสนุน
โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
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 2.2.3 การน าเสนอบทความ 
 - ปี 2551 การน าเสนอบทความระดับชาติ เรื่อง “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ต่อโครงสร้างของชุมชน: กรณีศกึษา ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)” สกว. 
 - ปี 2552  การน าเสนอบทความ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมนเพื่อเพ่ิมพลังให้
ท้องถิ่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน “โครงการวิจัยศึกษารูปแบบ
ของความส าเร็จ Best practices Model ในการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน SML ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
(NICE) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - ปี 2554 การน าเสนอบทความ เรื่อง “ความสามารถขององค์กรประชาสังคมในการลดความ
ยากจนและการกระจายรายได้” ในการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์ ประปี 2554: ศาสตร์การพัฒนากับความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.3.4 บทความวิชาการ (book review) 
 - ปี 2552 บทความวิชาการ เรื่อง “Social capital” วารสารพิกุล ฉบับที่ 2 / 2552 
 - ปี 2553 บทความวิชาการ เรื่อง “Truly civil society” วารสารพิกุล ฉบับที่ 1 / 2553 
 - ปี 2553 บทความวิชาการ เรื่อง “Making democracy work” วารสารพิกุล ฉบับที่ 2 /  
                 2553 

3. ภำระงำนสอน   
 3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 1/2554) 
  3.1.1 ระดับปริญญาโท  
  - รหัส 2558402 ชื่อวิชา ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 3 หน่วยกิต 

  3.1.2 ระดับปริญญาตรี 
  - รหัส 2501003 ชื่อวิชา พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต 
  - รหัส 2532304 ชื่อวิชา การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม  3 หน่วยกิต 

 3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 2/2554) 
  3.2.1 ระดับปริญญาโท 
   - ไม่มี 

  3.2.2 ระดับปริญญาตรี 
  - รหัส 2531303 ชื่อวิชา แนวคิดทฤษฏีด้านการพัฒนาสังคม  3 หน่วยกิต 
  - รหัส 2533102 ชื่อวิชา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม   3 หน่วยกิต 
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ฉ 

ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ร.ต.ดร.สุขเกษม  ขุนทอง 
1. ประวัติกำรศึกษำ  
 วุฒิกำรศึกษำ  สถำนศึกษำ  ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปริญญา ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยนเรศวร   พ.ศ.2551 
ปริญญา ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.2547 
ปริญญา ศศ.ม. (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ.2545 
ปริญญา คบ.   (สังคมศึกษา)  สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์   พ.ศ.2542 

2. ผลงำนทำงวิชำกำร 
 2.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน 
  - การวางแผนการบริหารโครงการสาธารณะ (ปริญญาโท) พ.ศ.2553 
  - นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ปริญญาตรี) พ.ศ.2554  
 2.2 ผลงานวิจัย 
  - ไม่มี  
 2.3 บทความทางวิชาการ  
 - ไม่มี  

3. ภำระงำนสอน   
 3.1 ประสบการณ์การสอน  
  3.1.1 ระดับปริญญาโท  
 - รหัส 2555406  ชื่อวิชา วิสัยทัศน์ทางนโยบายสาธารณะ 

  3.1.2 ระดับปริญญาตรี 
  - รหัส 2531302 ชื่อวิชา ภาวะผู้น าและพลวัต 3 หน่วยกิต 
  - รหัส 2533302 ชื่อวิชา ภาวะผู้น ากับธรรมะส าหรับผู้น า 3 หน่วยกิต 
  - รหัส 2544310 ชื่อวิชา นิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต 
  - รหัส 2521001 ชื่อวิชา ท้องถิ่นศึกษา  2 หน่วยกิต 
  - รหัส 2531002 ชื่อวิชา วิถีโลก   3 หน่วยกิต 

 3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 2/2554) 
  3.2.1 ระดับปริญญาโท  
   - ไม่มี 

  3.2.2 ระดับปริญญาตรี 
  - รหัส 2534902 ชื่อวิชา การวิจัยภาคสนาม 3 หน่วยกิต 
  - รหัส 3591002 ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียง 3 หน่วยกิต  
  - รหัส 2533301 ชื่อวิชา นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน 3 หน่วยกิต 
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ช 

ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

อำจำรย์วชินี  แสงขรรค์ชัย    

1. ประวัติกำรศึกษำ  
วุฒิกำรศึกษำ  สถำนศึกษำ  ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปริญญา ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2552 
ปริญญา ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2547 

2. ผลงำนทำงวิชำกำร  
 2.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน 
 - ไม่มี 

 2.2 ผลงานทางวิชาการ  
  ผู้ช่วยนักวิจัย  
 - ปี 2552 การศึกษาผลการด าเนินงานศูนย์เอนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน  
(ส านักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 2552)  
3. ภำระงำนสอน   
 3.1 ประสบการณ์การสอน  
 3.1.1 ระดับปริญญาโท 
   - ไม่มี 

 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 
  - รหัส 2552206 ชื่อวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต 
  - รหัส 2552306 ชื่อวิชา การพัฒนาองค์กรภาครัฐ 3 หน่วยกิต 
  - รหัส 2553303 ชื่อวิชา รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา  
   สังคมวิทยา และจิตวิทยา 3 หน่วยกิต 

 3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 2/2554) 
 3.2.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 

 3.2.2 ระดับปริญญาตรี 
  - ไม่มี  
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ซ 

ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

อำจำรย์เบญจภรณ์    ศรีวงษำ     

1. ประวัติกำรศึกษำ  
วุฒิกำรศึกษำ  สถำนศึกษำ  ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปริญญา ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2559 
ปริญญา ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  สถาบันราชภัฏนครสวรรค์   พ.ศ. 2545 

2. ผลงำนทำงวิชำกำร  
 2.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน 
  - ไม่มี 

 2.2 ผลงานทางวิชาการ  
  - ไม่มี  

3. ภำระงำนสอน   
 3.1 ประสบการณ์การสอน  
  3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 

 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 
 - รหัส 2501002 ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียง  2 หน่วยกิต 
 - รหัส 2531002 ชื่อวิชา วิถีโลก   2 หน่วยกิต 

 3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 2/2554) 
 3.2.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 

 3.2.2 ระดับปริญญาตรี 
 - รหัส 2501002 ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียง  2 หน่วยกิต 
 - รหัส 2533101 ชื่อวิชา ปัญหาสังคมและประเด็นส าคัญ 3 หน่วยกิต 
 - รหัส 2534405 ชื่อวิชา เครือข่ายและกระบวนการสร้างเครือข่าย 3 หน่วยกิต  
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ฌ 

ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

อำจำรย์โอกำมำ จ่ำแกะ    

1. ประวัติกำรศึกษำ  
วุฒิกำรศึกษำ   สถำนศึกษำ  ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปริญญา พช.ม. (การพัฒนาชุมชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   พ.ศ. 2552 
ปริญญา ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  สถาบันราชภัฏนครสวรรค์   พ.ศ. 2547 

2. ผลงำนทำงวิชำกำร  
 2.1 หนังสือประกอบการเรียนการสอน 
 - ไม่มี 

 2.2 ผลงานทางวิชาการ  
 - ไม่มี   

3. ภำระงำนสอน   
 3.1 ประสบการณ์การสอน  
  3.1.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 

 3.1.2 ระดับปริญญาตรี 
  - รหัส 2501002 ชื่อวิชา เศรษฐกิจพอเพียง  2 หน่วยกิต 
  - รหัส 2533301 ชื่อวิชา นโยบายการวางแผนพัฒนาชุมชน  3 หน่วยกิต 
  - รหัส 2531301  ชื่อวิชา ทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน 3 หน่วยกิต 

 3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ปีการศึกษา 2/2554) 
 3.2.1 ระดับปริญญาโท 
  - ไม่มี 

 3.2.2 ระดับปริญญาตรี 
  - รหัส 2521001 ชื่อวิชา ท้องถิ่นศึกษา  2 หน่วยกิต 
 - รหัส 2534902 ชื่อวิชา การวิจัยภาคสนาม 3 หน่วยกิต 
 - รหัส 2533903 ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น  3 หน่วยกิต  
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
…………….….………….. 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ / สาขาวิชา โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts Program in Social Development 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
  ชื่อย่อ (ไทย)  ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Arts (Social Development) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)   B. A. (Social Development) 
 

3. วิชาเอก 
   - ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

              รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 จัดการเรียนการสอนโดยตรง หรือเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2554   

 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554                         
วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุม  ครัง้ที่ 4/2554                  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2554    
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพัฒนาสังคมในปีการศึกษา 2556  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (1) นักพัฒนาสังคม   
 (2) นักพัฒนาชุมชน 
 (3) องค์กรเอกชน 
 (4) องค์กรภาครัฐ  
 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (6) องค์กรชุมชน  
   (7) องค์กรทางประชาสังคม 
 (8) องค์กรนอกภาครัฐ (NGO)   
 (9) องค์การระหว่างประเทศ 
  (10) หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 
  (11) นักวิชาการ 
  (12) นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
  (13) อาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา และปีที่ส าเร็จ 

หมายเหตุ  * หมายถึง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  สอนภาคทฤษฎีและสอนปฏิบัติการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาสังคม หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 นโยบายของชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาคน สู่สังคมคุณภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมทุกระดับ
สามารถบริหารและจัดการตนเองได้ เพ่ิมขีดความสามารถ ศักยภาพของการพัฒนาคน กลุ่ม องค์ และ
สถาบันทางสังคม แต่ในระบบสังคมโลก ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กระบวนการพัฒนาแบบแยกส่วนที่มุ่งเน้น
การผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งต้องระดมทรัพยากร ทุน ด้านแรงงานอย่างมหาศาล และการบริหารจัดการ
สมัยใหม่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อันเป็นปัจจัยด้านการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือการบริโภค  
ของมนุษย์ จนกระทั่งก่อให้เกิดวิกฤตการณ์และผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม และมนุษยชาติ ดังนั้นพัฒนาสังคมไทยให้สามารถพ่ึงพาตนเองและมีความเข้มแข็ง จ าเป็นต้อง
อาศัยมุมมอง แนวคิดใหม่ของการพัฒนาแบบบูรณาการบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมทางสังคมหรือ             
ภาคประชาชน 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง

ทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ -สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ี

ส าเร็จ 

* นายวิทยา  คามุณี 
 

อาจารย์ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม. (สังคมศึกษา) 
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2551 
2546 
2528 

* นายสุขเกษม  ขุนทอง 
 

อาจารย์ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.ม. (สังคมศึกษา) 
คบ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2551 
2547 
2545 
2542 

นางสาวธวชินี  แสงขรรค์ชัย 
 

อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 
2547 

นางสาวเบญจภรณ์  ศรีวงษา อาจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

2549 
2545 

นางสาวโอกามา จ่าแกะ 
  

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

2549 
2546 
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 ด้วยเหตุนี้ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมไทยแบบบูรณาการ จึงมีความส าคัญและความ
จ าเป็นอย่างยิ่งผ่านการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สภาวการณ์ในประเทศชาติและระหว่างประเทศ เพ่ือเข้าใจ
อดีต ปัจจุบัน และการสร้างสรรค์อนาคตท่ีดีกว่า 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีปรัชญาว่า “บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล ในการพัฒนา

ความสามารถของคน กลุ่ม องค์กร และสถาบันทางสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือสังคมที่
ดีกว่าและเป็นธรรม” การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน ได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
ท้องถิ่นและบริบททางสังคม โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมการเมือง 
วัฒนธรรมและประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการเรียนรู้จึงต้องอาศัยความเข้าใจ 
เข้าถึง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ จะต้องเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตและซับซ้อน  จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลา  
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรการพัฒนาสังคม มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพ เพ่ือผลิต
ทรัพยากรบุคคลให้มีความคิด ความรู้ ความสามารถเท่าทันกับสถานการณ์ของประเทศและนานาประเทศ
ที่มีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาสังคมนั้น จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ด้านแนวคิดเชิงทฤษฎี และทักษะและความ
ช านาญด้านการพัฒนาสังคมในการพัฒนาความสามารถของตนเองให้สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และ
เปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของกลุ่ม องค์กร สถาบันทางสังคมรวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนมี
ความมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์ความเป็นธรรมของสังคม 
 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ปรัชญาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  คือ การพัฒนาแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
เสริมสร้างความสามารถของประชาชน เพ่ือสร้างสังคมที่เป็นธรรม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้าน
วิชาการ การพัฒนาแบบองค์รวม มีความรู้สามารถสามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสังคมไทย และสังคมโลก สามารถคิดวิเคราะห์และวิพากษ์สาเหตุปัญหา แก้ปัญหาได้จริง
ภายใต้ฐานคิดของภูมิปัญญา มีคุณธรรมของนักพัฒนาอันได้แก่ สิทธิ เสรีภาพ โอกาส หน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม บนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์มีภาวผู้น าสามารถน าความรู้ทางการ
พัฒนาไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงสามารถวิเคราะห์สังคม โดยสามารถเขียนแผนยุทธศาสตร์ใน
การก าหนดเป้าหมาย แนวคิดเชิงทฤษฎี และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการก าหนดแผนพัฒนาคน 
กลุ่ม องค์กร และสถาบันทางสังคมเพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม  

ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ว่า ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
และเสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 

 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ  กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
ส่วนสหกิจศึกษาด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได ้

13.3 การบริหารจัดการ 
- โปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบจัดผู้สอน  

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จัดอยู่ในกลุ่มผู้สอนของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จ านวน 5 รายวิชา และ  
เป็นวิชาเลือก ได้แก่ 2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ
2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 2531001             
สังคมไทยกับสังคมโลก                                                 
 - ก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
 - จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตาม และ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 

 - ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน
เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการพัฒนาสังคมตามความต้องการของหลักสูตร 
 - ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้ สอนรายวิชาที่
สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น 
 - จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็น
ระยะ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา   

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  ก าหนดปรัชญาของหลักสูตร คือ  
“การพัฒนาแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม เสริมสร้างความสามารถของประชาชน  เพ่ือสร้างสังคมที่
เป็นธรรม” มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้แบบสหวิทยาการ มีความสามารถน าแนวคิด ทฤษฎีของส านัก
คิดต่างๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศ  สามารถคิดวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา แก้ปัญหาได้จริง ภายใต้ฐานคิดของความรู้ ภูมิปัญญา มีคุณธรรมของนักพัฒนาสังคม 
อันได้แก่ ความอดทน เสียสละ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาสุภาพ แต่ง
กายถูกต้องตามกาลเทศะมี ความเป็นผู้น า ในการเป็นนักพัฒนา สามารถน าความรู้ทางการพัฒนาไประ
ยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง เข้าถึงชุมชน สามารถวิเคราะห์ชุมชน ด้านศักยภาพ ภูมิปัญญา และปัญหา
ชุมชนได้จริงสามารถเขียน แผนแม่บทชุมชนได้ ภายใต้ฐานคิด ภูมิปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถ
น าวิธีคิดรวมทั้ง กระบวนการในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยน าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ได้จริง
ทุกระดับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ 
 

1.2 ความส าคัญ 
 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีแนวคิดส าคัญว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ โอกาส              

หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม บนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์”ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมทุกระดับสามารถ
จัดการตนเองได้ เพิ่มขีดความสามารถศักยภาพของการพัฒนาคน ดังนั้น การที่จะท าให้สังคม เป็นสังคมที่
มีคุณภาพ จ าเป็นต้องพัฒนาคน ชุมชน สังคม ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ องค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาสังคม จึงมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในสภาวการณ์ของประเทศชาติในปัจจุบันและ
อนาคต 

 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จึงมุ่งผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาสังคม ออกมารับใช้ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ให้สมกับการปรัชญาของสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ที่ว่า “บูรณาการภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพตน เข้าถึง
ชุมชน มุ่งผลเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนา
สังคม เพ่ือให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดด้านการพัฒนาแบบ
บูรณาการอย่างเป็นองค์รวมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2. เป็นผู้มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้และความคิดด้านการพัฒนาสังคม   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เป็นผู้มีทักษะการประยุกต์หลักการพัฒนาสังคมเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักพัฒนาสังคม พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือการ
พัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 
ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรที่บูรณาการองค์
ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สากล 

- เอกสารหลักสูตร 
- ร า ย งาน ผ ล ก ารป ระ เมิ น
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติและสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

- ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
อ งค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ วิ จั ย ด้ า น
สังคมศาสตร์ 
- ส่งเสริมการท าวิจัยกรณีศึกษา 

-จ านวนเงินวิจั ยต่ออาจารย์
ประจ า 
-จ านวนโครงการวิจัยในแต่ละปี 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

- พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ให้ มี ค ว า ม รู้                
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย ทาง
สังคมศาสตร์และการบริการวิชาการ 

- ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ทั้ ง ใน ระดั บ ช าติ แล ะระดั บ
นานาชาติ 
- ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ไปน าเสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ 
- จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการ
ท าวิจัยและการเรียนการสอน 

- จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 
- จ านวนการจัดการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
- จ านวนอาจารย์ที่ ไป เสนอ
ผลงานวิชาการในต่างประเทศ 

- ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน 

- ส ารวจความต้ องการของ
นักศึกษาและผู้สอน 

- จ าน วนครั้ ง ในการส ารวจ             
มีไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 
- รายงานการส ารวจแสดงข้อมูล
อย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
        - รูปแบบและลักษณะ
ของปัจจัยสนับสนุนที่ เป็นที่
ต้องการ 
        - ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการและ
การใช้ปัจจัยสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        - ความเป็นไปได้ในการ
พั ฒ น าหรือป รั บป รุ งปั จ จั ย
สนับสนุนตามข้อเสนอแนะ 
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
 - จั ดห าและจั ดสรรทุ น เพ่ื อ    

ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

        - จ านวนเงินทุนเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10% 
        - จ า น ว น อุ ป ก ร ณ์  /
กิจกรรม/โครงการที่ปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนมีไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ป ี

 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการศึกษา 

 ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                  

ประจ าหลักสูตร 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 - ไม่มี  
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน - กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
 ภาคฤดูร้อน             เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 (1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 (2) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 (1) โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ ระเบียบการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับ               
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษาไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง 

 2.3.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ  และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าน้อย 

 2.3.3 นักศึกษาบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของงานพัฒนาสังคม 
 2.3.4 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และสุขภาพไม่สอดคล้องกับงานพัฒนา

สังคม 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
 2.4.2 ก าหนดให้แต่ละรายวิชาสอดแทรกความรู้และทักษะทางด้านการพัฒนาสังคม          
และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ                 
จัดกิจกรรมใหก้ับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ภายใต้การดูแล               
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชัน้ปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชัน้ปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ชัน้ปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ชัน้ปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ชัน้ปีท่ี 4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 
     
2.6  งบประมาณตามแผน 
     รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 

ค่าตอบแทน 

10,600 
74,200 
31,800 

212,000 
148,400 
63,600 

424,000 
296,800 
127,200 

636,000 
445,200 
190,800 

848,000 
593,600 
25,440 

รวม 116,600 424,000 848,000 1,272,000 169,600 
   (ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร  และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
     

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน  
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
        แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.7.1 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค        
การศึกษาปกติ  ซึ่งใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 2.7.2 การคิดหน่วยกิต  
  (1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา จ านวน ไม่น้อยกว่า 15 

ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
  (2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใช้ เวลาฝึกหรือทดลอง จ านวน ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง               

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
  (3) รายวิชาฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก จ านวน ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ             

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการ 
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ค) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 หลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรรวมหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    จ านวน  12  หน่วยกิต  

  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน     6   หน่วยกิต 
  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน    6   หน่วยกิต  
  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน    6  หน่วยกิต  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                         จ านวน 85  หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน  24   หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน  27   หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาเลือก  จ านวน  27   หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   จ านวน   7   หน่วยกิต 
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
   4.1  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         4.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน   2   หน่วยกิต 
         4.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   จ านวน   5   หน่วยกิต 
       4.2  สหกิจศึกษา 
   4.2.1 การเตรียมสหกิจศึกษา  จ านวน 1 หน่วยกิต 
   4.2.2 สหกิจศึกษา  จ านวน 6 หน่วยกิต 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน  6  หน่วยกิต 
 3.1.3. รายวิชา    
 (1)  รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วย

ตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 
                                                                               ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                              ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              
                                                                              ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
 
                                                                               หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 
  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คือ 253) 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 1 
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  (2) ชื่อรายวิชา 
 

          1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนอีกไม่

เกิน 6 หน่วยกิต  
  บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English120 
3 (3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3 (3-0-6) 

                
 เลือกเรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Skills 
3 (3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specifics Purposes 

3 (3-0-6) 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น 
Language and Communication in Local Community 

3 (3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Japanese Language 

3 (3-0-6) 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Chinese Language 

3 (3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural Communication in Myanmar Language 

3 (3-0-6) 

                                       
           1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
3 (3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
Critical Thinking Skills 

3 (3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Being 

3 (3-0-6) 

1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3 (3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
Buddhism 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Research and Study 

3 (3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Art 

3 (3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Drama 

3 (3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3 (3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 
Leadership and Contemporary Management 

3 (3-0-6) 

 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย 

Thai Social Economy 
3 (3-0-6) 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 
Social Equity and Peace 

3 (3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
Civics and Social Responsibility 

3 (2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3 (3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 
Thai and Global Society 

3 (3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 
Human Being Community and Environment 

3 (3-0-6) 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 

Local Resource Management 
3 (3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3 (3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
Introduction to Law 

3 (3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3 (3-0-6) 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Daily Life 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง   

Sufficiency Economy 
3 (3-0-6) 

                      
           1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่

เกิน 9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3 (2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3 (2-2-5) 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
Science and Technology for Development 

3 (3-0-6) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3 (3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ           
Conservation Environments and Natural Resources       

3 (3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Fundamental Mathematics 

3 (3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3 (3-0-6) 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา 
Computer Skills and Information Technology for Students 

3 (2-2-5) 

4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
Word Processing and Presentation 

3 (2-2-5) 

4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล 
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications          

3 (2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3 (2-2-5) 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน  
Agriculture in Daily Life 

3 (2-2-5) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3 (3-0-6) 

501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น 
Local Technology 

3 (3-0-6) 
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน จ านวน 24 หน่วยกิต 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกคนจะต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกบังคับ ดังนี้ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1553107 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

Reading Academic English  
3 (3-0-6) 

1554103 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
Writing Academic English  

3 (3-0-6) 

2504901 สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพ่ืองานวิจัยทางสังคมศาสตร์  
Statistics and Applied Computer for Research in Social 
Science  

3 (3-0-6) 

2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  
Sociological and Anthropological Theory 

3 (3-0-6) 

2533903 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to Social Science Research Methodology 

3 (3-0-6) 

2551102 
 

รฐัศาสตร์เบื้องต้น                                                                 
Introduction to Political Science 

3 (3-0-3) 

2564108 กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

3 (3-0-6) 

3594107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 
 

3 (3-0-6) 

  2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกคนจะต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกบังคับ ดังต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2531302 ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่ม 

Leadership and Group Dynamics 
3 (3-0-6) 

2531303 แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม  
Social Development Concept and Theory 

3 (3-0-6) 

2532107 ทุนทางสังคม  
Social Capital  

3 (3-0-6) 

2532203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้  
Local Wisdom and Knowledge Management 

3 (3-0-6) 

2533305 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น 
Strengthening Organizational Capacity of Local Community 

3 (3-0-6) 

2533307 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
Policy and Strategic Planning  

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา 
2533902 

รายวิชา 
กระบวนการและเทคนิคการท างานพัฒนาสังคม 
Process and Technique for Social Development 

น (ท-ป-อ) 
3 (3-0-6) 

2534407 เครอืข่ายทางสังคมและกระบวนการพัฒนา                                                           
Social Network  and  Developmental Process 

3 (3-0-6) 

2534903 สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม                                                                                  
Seminar in Social Development Problems 

3 (2-2-5) 

    2.3 กลุ่มวิชาเลือก  27 หน่วยกิต 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมเลือกเรียน ดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2531201 สิทธิ เสรีภาพ กับการพัฒนา  

Rights, Freedom and Community Development  
3 (3-0-6) 

2531202 การประยุกต์หลักธรรมเพ่ือการพัฒนา  
Application of Righteousness for Development  

3 (3-0-6) 

2531203 สมาธิเพ่ือความสุขในงานพัฒนา  
Meditation for Happiness in Community Development  

3 (2-2-5) 

2531204 ธรรมนูญชีวิต  
Constitution for Living  

2 (2-0-4) 

2531205 พุทธเศรษฐศาสตร์                                          
Buddhist Economics 

3 (3-0-6) 

2531206 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน  
Culture for Community Development  

3 (2-2-5) 

2531207 สังคมเศรษฐกิจพอเพียง 
Social Sufficiency Economy 

3 (3-0-6) 

2531208 ครอบครัวและชุมชนไทย  
Thai Family and Community  

3 (3-0-6) 

2532101 งานพัฒนากับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  
Development Thai Politics and Thai Local Government  

3 (3-0-6) 

2532201 ประชากรศึกษาประยุกต์ในงานพัฒนาชนบท  
Applied Population Study in Community Development  

3 (3-0-6) 

2532202 ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน  
Social Inequality and Poverty  

3 (3-0-6) 
 

2532207 บทบาทหญิง – ชายกับการพัฒนา                                                                          
Gender and Development 

3 (3-0-6) 

2532204 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์  
Social Welfare and Social Work  

2 (2-0-4) 

2532205 สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา                                                                            
Social institutions and Development 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา 
2532206 

รายวิชา 
การพัฒนามนุษย์                                                                                                    
Human Development     

น (ท-ป-อ) 
3 (3-0-6) 

532304 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม  
The Development of Group and Individual Competence  

3 (3-0-6) 

2532306 การพัฒนาองค์กรชุมชน  
Development of Community Organization  

3 (3-0-6) 

2532901 เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
Technique and Method of Data Collection  

3 (2-2-5) 

2533101 ปัญหาสังคมและประเด็นส าคัญด้านการพัฒนา  
Social Problems and Development Issues  

3 (3-0-6) 

2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
Social and Cultural Change  

3 (3-0-6) 

2533103 องค์กรพัฒนาท้องถิ่น  
Local Development Organization  

3 (2-2-5) 

2533201 มานุษยวิทยาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน  
Applied Anthropology in Community Development  

3 (3-0-6) 

2533202 สังคมวิทยาการพัฒนา  
Sociology of Development  

3 (3-0-6) 

2533203 การพัฒนาสังคม  
Social Development  

3 (3-0-6) 

2533204 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน  
Community Socio-Economic Situation  

2 (2-0-6) 

2533304 การพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
Development for Special Group  

3 (3-0-6) 

2533309 การพัฒนาแบบยั่งยืน  
Sustainable Development  

3 (3-0-6) 

2533901 หลักและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
Principle and Qualitative Data Analysis Technique  

3 (2-2-5) 

2534206 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง  
Political Sociology and Government  

3 (3-0-6) 

2534303 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ  
Comparative Community Development  

3 (2-2-5) 

2534304 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น  
Appropriate Technology for Local Life  

3 (2-2-5) 

2534306 เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน  
Community Education Techniques  

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา 
2534308 

รายวิชา 
การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา  
Seminar and Training Organization  

น (ท-ป-อ) 
3 (2-2-5) 

2534402 การพัฒนาประชาสังคม  
Civil Society Development  

3 (3-0-6) 

2534902 การวิจัยภาคสนาม  
Field Research  

3 (2-2-5) 

2543407 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
Geographic Information System for Local Development  

3 (2-2-5) 

2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Natural Resource and Environmental Development  

3 (2-2-5) 

2544208 เทคโนโลยีกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
Technology and Community Environment Problems  

3 (2-2-5) 

2544310 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
Cultural Ecology for Sustainable Development  

3 (2-2-5) 

2572201 เศรษฐกิจประเทศไทย  
Economy of Thailand  

3 (3-0-6) 

3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น     
Local   Economics 

3 (3-0-6) 
 

   
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จ านวน 7 

หนวยกิต  บังคับเรียน จ านวน 7 หน่วยกิต 
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2533803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม   

Preparation for Professional Experience Practice in Social 
Development   

2 (90) 

2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทางสังคม   
Professional Experience Practice in Social Organizations   

5 (450) 

 
แผนสหกิจศึกษา 

 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2533804 การเตรียมสหกิจศึกษา  

Cooperative Education Preparation 
1 (45) 

2534804 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6 (540) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
              ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรนี้ หรือเลือก

เรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว จ านวน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับ หน่วย
กิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
3.1.4 แผนการศึกษา  

   
ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  3(3-0-6) 
2532107 ทุนทางสังคม 3(3-0-6) 
2551102 รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                3(3-0-6) 
2564108 กฎหมายเบื้องต้น 3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 

ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
2531303 แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 
2533305 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน

ท้องถิ่น 
3(3-0-6) 

2564107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  1 

 
 

ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
2532203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้  3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก  3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก   3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก   3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
2531302 ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่ม 3(3-0-6) 
2533902 กระบวนการและเทคนิคการท างานพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก   3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก   3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก   3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1553107 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
2504901 สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพ่ืองานวิจัยทาง

สังคมศาสตร์  
3(3-0-6) 

2533307 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์                                                                              3(3-0-6) 
2533903 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก   3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี   3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1554103 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 
2533803 

 
2533804 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม   
หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา 

2(90) 
 

1 (45) 
2534407 เครือข่ายทางสังคมและกระบวนการพัฒนา                                                           3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(3-0-6) 

 รวม 10-11 หน่วยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

 

  

22 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2534803 

 
2534804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทางสังคม  
หรือ 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 

6 (540) 
 รวม 5-6 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2534902 สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม                                                                                  3(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเลือก   3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือก   3(3-0-6) 

 รวม 9 หน่วยกิต 
 



                               

 

  

23 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 
2554 2555 2556 2557 

1 นายวิทยา  คามุณี 
 

อาจารย์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ค.บ. 

พัฒนาสังคม 
สังคมศึกษา 
ดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2551 
2545 
2528 

12 12 12 12 

2 นายสุขเกษม  ขุนทอง 
 

อาจารย์ ศศ.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.ม. 
คบ. 

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2551 
2547 
2545 
2542 

12 12 12 12 

3 นางสาวธวชินี  แสงขรรค์ชัย 
 

อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2549 
2545 

12 12 12 12 

4 นางสาวเบญจภรณ์  ศรีวงษา อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

2552 
2547 

12 12 12 12 

5 นางสาวโอกามา  จ่าแกะ 
 

อาจารย์ พช.ม. 
ศศ.บ. 

การพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

2549 
2546 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 
2554 2555 2556 2557 

1 นายวิทยา  คามุณี 
 

อาจารย์ ศศ.ด.  
ศศ.ม.  
ค.บ.  

พัฒนาสังคม 
สังคมศึกษา 
ดนตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2551 
2545 
2528 

12 12 12 12 

2 นายสุขเกษม  ขุนทอง 
 

อาจารย์ ศศ.ด.  
ศศ.ม.  
ศศ.ม.  
คบ.  

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 
สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2551 
2547 
2545 
2542 

12 12 12 12 

3 นางสาวธวชินี แสงขรรค์ชัย 
 

อาจารย์ ศศ.ม.  
ศศ.บ.  

พัฒนาสังคม 
พัฒนาสังคม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2552 
2547 

12 12 12 12 

4 นางสาวเบญจภรณ์ ศรีวงษา อาจารย์ ศศ.ม.  
ศศ.บ. 

พัฒนาสังคม 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

2549 
2545 

12 12 12 12 

5 นางสาวโอกามา จ่าแกะ อาจารย์ พช.ม.  
ศศ.บ. 

การพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 

2549 
2546 

12 12 12 12 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยต้องการให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม ซึ่งมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
มีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางสังคมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

     4.2  ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาค

การศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่
น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ไม่มี 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ทัศนคติที่ดี
ความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และสังคม 
 

- การสอดแทรกสาระด้านคุณธรรมจริยธรรมในวิชา
ที่ เรียน เช่นการเป็นนักพัฒนามีความสามารถ               
มีความเป็นมิตร มีคุณธรรมและความเป็นธรรม                
บนพ้ืนฐานของการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
หลักประกันคุณภาพ 

การมีจิตสาธารณะและอุดมการณ์นักพัฒนา - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- สร้างกิจกรรมประกอบบทเรียนนอกชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- ฝึกการน าความรู้ในเชิงแนวคิดและทฤษฎีไปใช้ใน
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
- ส่งเสริมให้รับผิดชอบและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม 

เป็นผู้มีภาวะผู้น า   - การปฏิบัติงานเป็นทีมในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนก าหนด 
- ส่งเสริมให้มีการน าหลักการการบริหารจัดการเชิง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการ
กลุ่ม บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้าง
ความรับผิดชอบ เคารพและยอมรับสิทธิ เสรีภาพ 
ของสมาชิกกลุ่ม  

มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศและ
สร้างสรรค์สื่อประกอบการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
- ใช้ เทคโน โลยี ในกระบวนการเรียนการสอน                
ที่เหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  มาตรฐานการเรียนรู้  

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

     1.2 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
 1.3 มีความเสียสละมีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และ 
เขา้ใจโลก 
 1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ด้านความรู้ 
       2.1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
       2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
        2.3 มนุษยศาสตร์ และสังคม ศาสตร์ 
       2.4 ภาษา 

 3. ทักษะทางปัญญา 
      3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได ้
 3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 

  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น าและการบริหาร  การจัดการ ความ
เข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง ความสามารถในการท างานและแก้ปัญหากลุ่มได้ 
 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
ตนเองด้านอารมณ ์การพัฒนาตนเองด้านสังคม     
 4.3 มีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจในการด ารงชีวิต 
 5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือก ใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
      5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล ความรู้ และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
(Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                                   

1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                

1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                

1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                   

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001004  ทักษะกระบวนการคดิอย่างวิจารณญาณ                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002  ความจริงของชีวิต                

1521001  พุทธศาสน์                                                                                   

1631001  สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                 

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001  สังคีตนิยม                

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมยัใหม ่                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย                

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันตภิาพ                

2501003   พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม                

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิน่ภิวัตน ์                

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก                

2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิง่แวดล้อม                

ตาราง (ต่อ)  
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001   ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป                

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ                

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                

3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                  

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา                

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ                                 

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสี าหรับนักศึกษา                

ตาราง (ต่อ)  
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 

1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์                

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจดัการข้อมลู                          

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวนั                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตาราง (ต่อ)  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ และประสานงานกับเพ่ือนร่วมงาน  
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และเคารพกฎระเบียบ 
 1.3 เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม 

  (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.1 สร้างกฎกติกาที่เป็นธรรมต่อการอยู่ร่วมกัน 
 2.2 สอดแทรกในสาระวิชาที่เรียน 
 2.3 เรียนรู้จากการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2.4 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 2.5 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

  (3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.1 นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน 

 3.2 ประเมินผลโดยอาจารย์ด้วยการสัมภาษณ์ทัศนคติ สังเกตพฤติกรรม ความสนใจของ 
นักศึกษา 

 2. ด้านความรู้ 
 (1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบ 
 1.2 มีความสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์และวิพากษ์ปัญหาสังคม  

 (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 2.1 น าเสนอภาพรวมของสาระก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปความรู้ใหม่แสดงความเชื่อมโยง

กับองค์ความรู้อ่ืนๆ รวมถึงเทคนิคการน าไปใช้อย่างเป็นระบบ 
 2.2 มีกระบวนการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ตามคุณลักษณะสาระการเรียนรู้ เช่น 

การใช้สื่อสารสนเทศ การเรียนด้วยการสาธิต การฝึกปฏิบัติการ เทคนิคการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายถกเถียงในเชิงวิชาการในชั้นเรียน 
 2.4 มอมหมายให้ผู้เรียนในการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางสังคม 

 (3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 3.1 ประเมินจากผลงาน ผลการเรียน ความสนใจระหว่างภาค เช่นการน าเสนอรายงาน การ

สรุปสาระการเรียนรู้ การสอบย่อย  
 3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียน การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน และสังคม 
 3.3 ประเมินโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู้ที่เรียนมา 
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 1.2 สามารถแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนา โดยน าหลักการต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม 
 (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 2.1  แนะน าและฝึกฝนการน าหลักคิด ทฤษฎีมาใช้ได้เหมาะสมกับปรากฏการณ์หรือ
ประเด็นปัญหา 

 2.2 ฝึกฝนกระบวนการคิดริเริ่มอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
 2.3 การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากประเด็นปัญหาสังคมจากสถานการณ์จ าลอง 
 2.4 จัดให้มีรายวิชาที่ ส่ งเสริมการการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา คิดวิ เคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์ สังเคราะห์ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ด้านต่างๆ อย่างบูรณาการ 
 2.5 จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
 (3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 ประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
 3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่แสดงถึงการใช้เชาว์ปัญญา 
 3.3 ประเมินจากการผลสัมฤทธิ์ของรายงานการประกอบกิจกรรม 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) ผลการเรียนรู้ด้ านทักษะความสัมพั นธ์ระห ว่างตัวบุ คคลและความสามารถ                   
ในการรับผิดชอบ 
  1.1 มีความรู้ความสามารถท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลอ่ืน และมีความสามารถในการปรับปรุงตัวเข้ากับชุมชนและท้องถิ่นได้ 
  1.2 มีภาวะความเป็นผู้น า  
  1.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  1.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเหมาะสม  

 (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 2.1 มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย หมุนเวียนต าแหน่งและบทบาทในกลุ่ม 
  2.2 ใช้กระบวนการสอบแบบสาธิต ฝึกการแก้ปัญหาจริงและสถานการณ์จ าลอง โดย

ค านึงถึงบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิก 
  (3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 3.1 การประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่มโดยนักศึกษา สรุปการประเมินตนเองโดยใช้หลัก
วิชาการ 

 3.2 สังเกตพฤติกรรมในการเรียนและประกอบกิจกรรม 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 5.2 มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอรายงาน 
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 (2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นปัญหา ทั้งสถานการณ์
จริงและจ าลอง 

 2.2 มอบหมายงานที่ต้องสืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.3 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการจัดระเบียนความคิด การสื่อสารกับสังคมชุมชน

อย่างเป็นระบบ 
(3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียนเชิงสังเคราะห์และทักษะการสืบค้น 

 3.3 ประเมินจากกระบวนการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบ
กิจกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.1. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน  24  หน่วยกิต 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

1553107 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ               

1554103 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                

2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา              

2564108 กฎหมายเบื้องต้น              

2533903 ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น               

2551102 รัฐศาสตรเ์บื้องต้น               

2504901 สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกตเ์พื่องานวิจัยทาง
สังคมศาสตร ์ 

             

3594107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 27 หน่วยกิจ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
2531302 ผู้น าและพลวัตกลุ่ม              

2531303 แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม               

2532203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้               

2532107 ทุนทางสังคม              

2533307 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์                                                                                           

2533902 กระบวนการและเทคนคิการท างานพัฒนาสังคม                                                                                 

2534407 เครือข่ายทางสังคมและกระบวนการพัฒนา                                                                        

2533305 การสร้างความเขม้แข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น              

2534902 สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม              

 
 
 
 
 
 



                               

 

  

38 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิจ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
2531205 พุทธเศรษฐศาสตร ์                                                      

2531207 สังคมเศรษฐกิจพอเพยีง              

2532206 การพัฒนามนุษย ์                                                                                                                

2532203 บทบาทหญิง – ชายกับการพัฒนา                                                                                       

2532203 สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา                                                                                          

2532202 ความเหลื่อมล้ าทางสังคมความยากจน               

2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม               

2534402 การพัฒนาประชาสังคม                                                                                                       

2544210 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.4 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจ
ศึกษา จ านวน 7 หนวยกิต บังคับเรียน จ านวน 7 หน่วยกิต  

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 

2533803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม               

2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทางสังคม                

2533804 การเตรียมสหกิจศึกษา               

2534804 สหกิจศึกษา                  
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     หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการ
ประเมนิผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548  

(รายละเอียดดูภาคผนวก ค) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1 ระดับรายวิชา 
  2.1.1.1 ในระดับวิชาการวัดและการประเมิลผลให้เป็นไปตาม ระบบการประเมิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 2.1.1.2 ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนต้องส่งโปรแกรมวิชาเพ่ือ
คณะกรรมการประจ าโปรแกรมกลั่นกรองและเห็นชอบก่อนจึงจะน าเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 โปรแกรมวิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์
ก่อนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนจบปีการศึกษา 
  2.2.2 นักศึกษาต้องน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษาระดับโปรแกรมวิชา
เพ่ือให้โปรแกรมวิชาอนุมัติและตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ค) 
    

หมวดที ่6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1) มีการจัดการปฐมนิ เทศส าหรับอาจารย์ ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 
 2) มีการแนะน าหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่  คุณธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา        

ดูงานด้านวิชาการต่างๆ เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 
 4) สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 5) สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ

และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  การเพ่ิมพูนทักษะทางการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล เพื่อให้เชียวชาญ ทันสมัยและ
เป็นสากล  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่นการอบรมหรือศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการต่างๆ เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการ
วิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และ
นักศึกษา 
   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ 
  สนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าการศึกษาค้นความวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้
อาจารย์ได้ท าผลงานทางวิชาการท่ีตรงสาขา และสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
  1.1 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
  1.2 ก าหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก 
  1.3 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
  1.4 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนแบบใฝ่รู้ 
  1.5 จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
  1.6 มีแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  1.7 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  1.8 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ทุกๆ ปี 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

  มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 (1) โปรแกรมวิชามีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาเอกสาร ต ารา แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ เพ่ือให้นักศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
 (2) จัดให้มีห้องปฏิบัติการภาษาเพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษา 
 (3) จัดให้มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน  สอดคล้องและสัมพันธ์กับหลักสูตร
และสาขาวิชา 
   2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 (1) จัดท าแบบส าหรับความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
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  (2) ประชุมคณาจารย์เพ่ือหารือระดมความคิดและส ารวจความต้องการด้านการใช้ทรัพยากร 
เพ่ือการสอนและความพร้อมของทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม  

3. การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระบบสากล คือ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป และตรงตาม
สาขาวิชาหรือเป็นไปตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอน
ระดับอุดมศึกษามาก่อน  
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
  จัดให้มีระบบประเมินผลโดยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรแหล่งฝึกและด าเนินการ
ประเมินผลในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้อาจารย์ได้รับทราบและ
ปรับปรุงในการเรียนการสอนทุกภาคเรียน มีการประชุมหารือในระดับโปรแกรมวิชาเกี่ยวกับ หลักสูตร
และก่อนการเปิดภาคการศึกษา และการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเสนอข้อมูลการทบทวนหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือจัดท าร่างการปรับปรุง
หลักสูตร  
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 เพ่ือความสัมฤทธิ์สูงสุดของการเรียนการสอนในบางรายวิชาอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อ
เป็นการสร้างแรงผลักดันให้นักศึกษาและสร้างเครือข่าย โดยการกลั่นกรองจากคณาจารย์ในโปรแกรมวิชา  
แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.1 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
  อบรมและศึกษาดูงานด้านงานวิชาการ ท าการศึกษาคว้าและวิจัย ศึกษาต่อในระดับคุณวุฒิที่ 
สูงขึ้น และด ารงต าแหน่งทางวิชาการทุกคนและมีระดับที่สูงขึ้น 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
 1. มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและ     
ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม และผ่านกระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด    
 2. มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 
 3. จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาท้ังประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
 5. จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 (1) นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในชั้นต้นที่โปรแกรมวิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาได้โดยตรง  
 (2) การอุทธรณ์ ของนักศึกษาจะด าเนินการอยู่ ในกรอบของโปรแกรมวิชา  ซึ่ งมี
คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ เพ่ือรับเรื่องการอุทธรณ์  มีการอภิปรายร่วมกัน (ผู้มีส่วนได้เสีย) 
เพ่ือสร้างบรรทัดฐานและหาทางออกท่ีดีที่สุดให้กับนักศึกษา  
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1 จัดการส ารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตต่อการ
พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร 
 6.2 ประมาณการความตองการแรงงานประจ าปจากภาวะการไดงานท าของบัณฑิต และ
รายงานผลการส ารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ 
 6.3 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปน    
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 
 6.4 แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของ
ตลาดแรงงานดังนี้     
 1) ภาษาตางประเทศ 
 2) การใชระบบ IT  
 3) พฤติกรรมในการท างานและวินัยการท างาน 
 4) บุคลิกภาพในการท างาน   
 5) ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา 
 6) ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ 
 7) มนุษยสัมพันธการท างานเปนทีม และการเปนผูน า   
  8) การสื่อความกับผูอ่ืน   

         9) ความคิดสรางสรรค 
  - กลมุตัวอยางที่ใชในการประเมินเปนผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการต่างๆ  
  - ชวงเวลาของการประเมิน 2 ปี หลังจากรับบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคม เขาไป
ท างานแลว 
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ตารางแสดง  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13)   จ านวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด ไว้ใน    
        หลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 

    X 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 
 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 
 

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
         มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 

4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม  
 4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา   
    (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (2)  หมวดวิชาเฉพาะ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
 

รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                      น (ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      3 (3-0-6) 

(Fundamental  English) 
ศึกษาการเขี ยนประโยค เบื้ อ งต้ น ตามหลั ก ไ วยากรณ์

ภ าษาอั งกฤษที่ ถู กต้ อ ง  ฝึ กทั กษะการอ่ านและฟั งบทความ
ภาษาอังกฤษสั้นๆ และฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ 

 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6)  
  (English for Communication) 

ศึกษาโครงสร้างประโยคในสถานการณ์ต่างๆ ตามหลัก
ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือให้สามารถสื่อสาร
ได้อย่ างถูกต้อง และมีความมั่ น ใจในการใช้ภ าษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

1541001    ทักษะการใช้ภาษาไทย      3 (3-0-6) 
   (Thai  Language  Skills) 

  ศึกษาหลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ 
จากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผลการศึกษา
ด้วยวาจาและลายลักษณ์ 

 

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ    3 (3-0-6) 
(Language and Communication for Specifics Purposes) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร  เพ่ือให้
บรรลุตามจุดประสงค์ ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมิน
การพูดและการเขียน 

 

1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น     3 (3-0-6) 
(Language and Communication in Local Community) 
  ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
จากบริบทต่างๆ ในท้องถิ่น ฝึกการเก็บข้อมูล  วิ เคราะห์  และ
สังเคราะห์ข้อมูล 
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รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                      น (ท-ป-อ) 
1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                      3 (3-0-6) 

(Oral - Aural  Communication in Japanese Language) 
ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบท

สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและ
อธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่น ในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         

 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
(Oral - Aural Communication  in Chinese Language) 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์  และส านวนภาษาจีนในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและ
อธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาจีนในบทสนทนาเรื่องทั่วไป
ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถ
ใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         

 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร              3 (3-0-6) 
(Oral - Aural Communication in Myanmar Language) 

ศึกษาความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการฟัง การเล่าเรื่องและ
อธิบายด้วยค าค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าใน บทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาพม่าได้คล่องแคล่วในสถานการณ์จริง         

 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3 (3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  วิธีการศึกษาพฤติกรรม 

ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ได้แก่ ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทาง
สังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม เช่น  
เชาวน์ปัญญา การจ า การคิด ความเชื่อ เจตคติ อารมณ์ ความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม เพ่ือการท างานร่วมกันและการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข                             
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รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                      น (ท-ป-อ) 
1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ               3 (3-0-6) 

(Critical Thinking Skills) 
           ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนการคิดแบบ
ต่างๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิด
สร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดแบบอุปนัย การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อความคิด การใช้ความคิดใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                   3 (3-0-6) 
(Ethics and Human Being) 
            ศึกษาวิ เคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ 
ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลัก
จริยธรรมที่ ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์  การ
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและ
สังคม 

 

1511002 ความจริงของชีวิต      3 (3-0-6) 
                     (Facts  of  Life) 

           ศึกษาความหมายชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลก
ปัจจุบัน การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 

1521001 พุทธศาสน์                            3 (3-0-6) 
(Buddhism) 

ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เช่น 
หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม อริยสัจ ไตรสิกขา 
เป็ น ต้ น  พ ระ พุ ท ธศาสน ากั บ สั งคม ไท ย  ห ลั กจ ริ ย ธรรม ใน
พระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตนและ
การพัฒนาสังคม 

 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า    3 (3-0-6) 
(Information for Research  and  Study) 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ 
มาตรฐานการเรียนรู้สารสนเทศ  และแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
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รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                      น (ท-ป-อ) 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                                3 (3-0-6) 

(Aesthetics of Visual Art) 
ศึกษาเรื่องสุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือน

ใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน
ทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม พร้อมทั้ง
รับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาคทฤษฎีการถ่ายทอดของ
งานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและ
เรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์
เบื้องต้น และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     3 (3-0-6) 
  (Aesthetics of Drama) 

  ศึกษาและจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม 
ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของ
ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของศิลปะการแสดง 

 

2061001 สังคีตนิยม       3 (3-0-6) 
                     (Music Appreciation) 

  ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี การผสมดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีต
วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ 

 

3561001    ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                 3 (3-0-6) 
(Leadership and Contemporary Management) 

ศึกษาเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาท
หน้าที่  ที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและ
เทคนิคของผู้น าในการท างานเป็นทีม แนวทางและเทคนิคการ
ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการ
คุณภาพ  การจัดการที่ รับผิดชอบต่อสั งคม และการจัดการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ีอใช้ในการ
จัดการองค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เป็น
ต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
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3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                      น (ท-ป-อ) 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย                                 3 (3-0-6) 
(Thai Social Economy) 
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อเศรษฐกิจ
สังคมไทยในอดีต   แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ทางเลือก 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในสังคมไทยโดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ ใช้ ใน
กรณีศึกษาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ         3 (3-0-6) 
  (Social Equity and Peace) 

  ศึกษากระบวนทัศน์ ทฤษฎีหลักทางสังคมและการวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์โครงสร้างและชนชั้นทางสังคม ความเท่าเทียมทางโอกาส
และความส าเร็จ ความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งทางสังคม 
กระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ ความยากจนและสวัสดิการสังคม 
การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและการเพ่ิมพลังให้ประชาชน เอ็น
จีโอ กลุ่มประชาสังคม และขบวนการทางสังคม เพ่ือการสร้างสรรค์
ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ 

 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (2-2-5) 
(Civics and Social Responsibility) 

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวกับความส าคัญของความเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิต
อาสาและจิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตที่ท าประโยชน์และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม  การมีจิตส านึกรักประเทศชาติ 

 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์     3 (3-0-6) 
(Globalization and Localization)  

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแส
ทางเลือก ความส าคัญและความสัมพันธ์ของการศึกษาท้องถิ่นกับ
โลกาภิวัตน์ ศึกษาท้องถิ่นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ความเป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศ รษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการศึกษากระบวนการโลกาภิวัตน์ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น  
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รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                      น (ท-ป-อ) 
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก      3 (3-0-6) 

(Thai and Global Society) 
ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพและศักยภาพ  โอกาสและ

อุปสรรคในการพัฒนาประเทศลักษณะทั่วไปของวิถีไทย การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภาพปัญหา
สังคมและภูมิปัญญาไทย ศึกษาสังคมโลก ความเป็นโลกาภิวัตน์ การ
จัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 
โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสังคมโลก 

 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                              3 (3-0-6) 
(Human Being Community and Environment) 

ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และ
ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้าน
การเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น     3 (3-0-6) 
(Local Resource Management) 

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิง
ระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  
ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง 
และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชนและความ
ยั่งยืน 

 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3 (3-0-6) 
(Thai Politics and Government) 

ศึกษาความรู้พื้นฐานและวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทย ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมือง
รัฐธรรมนูญและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การเมืองการปกครองของไทยภายหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหาและ
แนวโน้มของการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  
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รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                      น (ท-ป-อ) 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป          3 (3-0-6) 

(Introduction to Law) 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและ

ชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไป
ของกฎหมายแพ่งและอาญา 

 

3541001     การเป็นผู้ประกอบการ                             3 (3-0-6) 
                    (Entrepreneurship) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การ
จัดการ การบัญชีการเงิน การบริหารบุคลากร การบริหารส านักงาน 
การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือกตลาด
เป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหา
วิธีการควบคุมทางการตลาด ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินตนเองส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน        3 (3-0-6) 
(Economics in Daily Life) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ การ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม เช่น กลไกราคา การวางแผน
การใช้ทรัพยากร บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ 
ศึกษาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                  3 (3-0-6)  
(Sufficiency Economy) 
        ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยโดยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มี
ต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจตาม
แนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏี
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่และวิธีการน าไปประยุกต์ ใช้ ให้
เหมาะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชาติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์ความส าเร็จของกรณีศึกษาที่มี
การน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง 
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4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 6    
     หน่วยกิตและไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                      น (ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต       3 (2-2-5) 

(Sports  and Recreation  for Quality  of  Life) 
ศึกษาความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการ

เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณ ค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพ
ของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึก
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     3 (2-2-5) 
(Exercise for Health) 
     ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์
ของการออกก าลังกายหลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้าน
ต่างๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและ
วัย การประเมินผลการออกก าลังกาย ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออก
ก าลังกายในสถานบริการการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

 

4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา              3 (3-0-6) 
(Science and Technology for Development) 

ศึกษาองค์ประกอบ  กระบวนการแสวงหาความรู้ท าง
วิทยาศาสตร์ ความหมายและวิธีการของวิทยาศาสตร์ ความหมาย
ของเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่น
และของไทยความก้าวหน้าวิทยาการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยและนานาประเทศ ความส าคัญและบทบาททางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและประเทศบนพ้ืนฐาน
ของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  

 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                 3 (3-0-6) 
(Science and Technology for Daily Life) 

ศึกษาองค์ประกอบ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน สมุนไพร ความรู้พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์ พลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีการสื่อสาร และทักษะการพัฒนาคุณภาพและ
สุขภาพจิต 
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รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                      น (ท-ป-อ) 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                  3 (3-0-6) 

(Conservation Environments and Natural Resources) 
  ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม  การ
อนุรักษ์รวมถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและ
ผลกระทบตลอดจนแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและโลก 

 

4091001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                                  3 (3-0-6) 
(Fundamental Mathematics) 

ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์
และฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จ านวนจริง              

 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3 (3-0-6) 
(Mathematics and Decision Making)  

ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทาง
สถิติ การวัดแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะ
เป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้ องต้น ก าหนดการเชิงเส้น ฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     

 

4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา            3 (2-2-5)                                                                       
(Computer Skills and Information Technology for Students) 

ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นส าหรับจัดการ
แฟ้มข้อมูล การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้นการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  

 

4121002   การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์          3 (2-2-5)                                                                           
(Word Processing and Presentation) 

 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านการประมวลผลค า เพ่ือ
จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การก าหนด
รูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การค้นหาและการเปลี่ยนแปลง
ข้อความ  ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การสร้างจดหมายเวียน การ
ประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การน าเสนองานด้วยโปรแกรม
ด้านการน าเสนอผลงาน จัดท าในรูปแบบข้อความและสื่อประสม เช่น 
การแทรกและตกแต่งข้อความ การแทรกและตกแต่งรูปภาพ/รูปวาด 
การแทรกแผนผั งองค์ กรและแผนภู มิ  การแทรก เสี ย งและ
ภาพเคลื่อนไหว  การเชื่อมโยง  การใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและ
แผ่นงานน าเสนอ 
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รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                      น (ท-ป-อ) 
4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล           3 (2-2-5) 

(Skills of Spreadsheet and Data Management Applications) 
ศึกษาการท างานด้วยโปรแกรมกระดานค านวณ การใช้สมุด

งาน ตกแต่งแผ่นงานและสมุดงาน เทคนิคการจัดรูปแบบแผ่นงาน 
แทรกรูปภาพ แผนผั งและวัตถุ อ่ืนๆ  วาดภาพและปรับแต่ ง
รายละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ การค านวณโดยใช้สูตร การใช้
งานฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชันด้านการตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทาง
สถิติ ฟังก์ชันจัดการข้อมูล และฟังก์ชันอ่ืนๆ เพ่ือสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ    

 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3 (2-2-5) 
(Website Design and Development) 

ศึกษาเครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เรียนรู้การน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงาน
ขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3 (2-2-5) 
(Agriculture in Daily Life) 

ศึกษาวิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบ
การเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ 
การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ผลผลิตของการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร 
การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผลกระทบจากการประกอบการ
เกษตร 
 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6) 
(Technology in Daily Life) 

ศึกษาการปฏิบัติงานช่างเบื้องต้น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้ 
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเบื้องต้น เช่น การออกแบบ การติดตั้ง
หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือการซ่อมแซมเครื่องใช้ใน
ส านักงานทั่วไป 

 

5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น      3 (3-0-6)                              
(Local  Technology) 
         ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการ
ร่วมมือของท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้ 
ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาด้านเทคโนโลยี ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
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(2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  

      1) กลุ่มวิชาบังคับ   
 

2.1) กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1553107 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

Reading Academic English  
          ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและ
พัฒนาชุมชน สามารถเข้าถึงแห่งข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3 (3-0-6) 

1554103 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
Writing Academic English  
          ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ  การเขียนข้อความ  บทคัดย่อ
งานวิจัย  และการเขียนอ้างอิงเอกสารวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนา
สังคมและพัฒนาชุมชน   
 

3 (3-0-6) 

2504901 สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพ่ืองานวิจัยทางสังคมศาสตร์  
Statistics and Applied Computer for Research in Social Science  
          ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางสถิติและการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม
ส าเร็จรูป  และการแปรผล 
 

3 (3-0-6) 

2531105 ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  
Sociological and Anthropological Theory 
          ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  ขอบข่าย  ของมานุษยวิทยาวัฒนธรรม  
และสังคมวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา  การจัดระเบียบทางสังคม  และ
บทบาทหน้าของสถาบันทางสังคม เน้นการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการ
วิเคราะห์ 
 

3 (3-0-6) 

2533903 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น  
Introduction to Social Science Research Methodology 

          ปรัชญาและแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย การก าหนดประเด็น
ปัญหาการวิจัย หลักการทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวความคิด 
ก าหนดสมมติฐานการวิจัย  ประชากรเป้าหมายและการเลือกตัวอย่าง 
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเลือกใช้
สถิติที่ เหมาะสม  การแปลผลและหลักการอภิปรายผลการน าเสนอ
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ การฝึกทักษะการเขียนโครงร่างการวิจัยและ
รายงานการวิจัย ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา                                                                                 
2551102 

 

ชื่อวิชา 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                 
Introduction to Political Science 
          ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการและขอบเขต
ของวิชารัฐศาสตร์ การศึกษาทางรัฐศาสตร์สาขาและเนื้อหาในรัฐศาสตร์ 
 

น (ท-ป-อ) 
3 (3-0-3) 

2564108 กฎหมายเบื้องต้น 
Introduction to Law 

          ศึกษาความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการ 
และระบบกฎหมายประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่างๆ ในทาง
กฎหมาย  สิทธิและการกระท า การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์ อักษร 
สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง สาระส าคัญของ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของ
กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
 

3 (3-0-6) 

3594107 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Economics 
           ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของผู้บริโภคและผู้ผลิตภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ รายได้
ประชาชาติ นโยบายและมาตรการ ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

3 (3-0-6) 

 
2.2) กลุ่มวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกคนจะต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกบังคับ ดังต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2531302 ภาวะผู้น าและพลวัตกลุ่ม 

Leadership and Group Dynamics 
          แนวคิดเชิงทฤษฎีภาวะผู้น้ า วิสัยทัศน์ และการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเภทของผู้น า ภาวะผู้น า ทีมงาน การบริหารจัดการ การสร้างแรงบันดาล
ใจ เป้าหมาย วิธีการ (แนวคิด) และทรัพยากร ปัญหาการขับเคลื่อนนโยบาย 
การบริหารแผนงานและโครงการ การเขียนโครงการ การประชุมเวที
ประชาคม การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรชุมชนท้องถิ่น การ
ปฏิบัติการขององค์กร ตัวชี้วัดความส าเร็จ การและการติดตามประเมินผล 
การสะท้อนกลับ 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา 
2531303 

รายวิชา 
แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม  
Social Development Concept and Theory 
          ส านักคิด แนวคิดและทฤษฏีด้านการพัฒนาสังคม  หลักการ 
กระบวนการและกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งการพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก  การ
วิเคราะห์ลักษณะของสังคม บทบาทขององค์กรและชุมชน เพ่ือการจัดการ
และวางแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคมสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

น (ท-ป-อ) 
3 (3-0-6) 

2532107 ทุนทางสังคม  
Social Capital  
          ศึกษาความหมายกรอบแนวคิด  ที่มาและองค์ประกอบของทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม  ความส าคัญ  การเปรียบเทียบทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมกับทุนประเภทอ่ืน  กระบวนการศึกษาทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม  และการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในบริบทท้องถิ่น 
 

3 (3-0-6) 

2532203 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้  
Local Wisdom and Knowledge Management 
          วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญา
ของแต่ละท้องถิ่นและการประยุกต์ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ การรวบรวม การเก็บ การใช้ และการกระจาย 

3 (3-0-6) 

2533305 การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น 
Strengthening Organizational Capacity of Local Community 
          ภารกิจ วัฒนธรรม โครงสร้าง องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ
แผนงาน ขององค์กร หลักธรรมาภิบาล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ศักยภาพของผู้น า การบริหารจัดการ ทรัพยากร การสื่อสาร การเครือข่าย 
การปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตัวชี้วัด การติดตามและการ
ประเมินผลขององค์กร รวมทั้งกรณีตัวอย่างองค์กรภาครัฐ และหรือชุมชน
ท้องถิ่น ที่มีศักยภาพเข้มแข็ง 
 

3 (3-0-6) 

2533307 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
Policy and Strategic Planning  

          ความยุติธรรมทางสังคม ส านักคิด แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการ
สังคม การวิเคราะห์นโยบายสังคม หลักประกันทางสังคมและสวัสดิการ
พ้ืนฐาน สุขภาพ โภชนาการ เด็กและเยาวชน การว่างงาน การอบรมอาชีพ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่อยู่อาศัย การอพยพโยกย้าย คนจน คนด้อยโอกาส 
ความหิวโหยและอาชญากรรม และการขับเคลื่อนนโยบายสังคม 
 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2533902 กระบวนการและเทคนิคการท างานพัฒนาสังคม 

Process and Technique for Social Development 
          กระบวนการ เทคนิค วิธีการและเครื่องมือการท างานพัฒนาสังคม 
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม วิธีการคิดรูปแบบต่าง ๆ การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

3 (3-0-6) 

2534407 เครือข่ายทางสังคมและกระบวนการพัฒนา                                                           
Social Network  and  Developmental Process 
แนวคิด ทฤษฎี การสร้างและการรักษาเครือข่ายทางสังคม การสื่อสารทาง
สังคมกับกระบวนการทางสังคมใหม่ และการประยุกต์ใช้เครือข่ายกับการ
พัฒนาสังคม 
 

3 (3-0-6) 

2534903 สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม                                                                                  
Seminar in Social Development Problems 
          สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคมในเชิงทฤษฎี  หลักการและการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ทั้งเชิงโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติ  
โดยเน้นการศึกษาชุมชนตัวอย่างในท้องถิ่น 

3 (2-2-5) 

 
2.3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมทุกคนจะต้องเรียนกลุ่มวิชาเอกบังคับ ดังต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2531201 สิทธิ เสรีภาพ กับการพัฒนา  

Rights, Freedom and Community Development  
          ศึกษาแนวความคิดพัฒนาการบทบาทหญิง-ชาย  อันเนื่อง
ด้วยลักษณะทางชีววิทยา  ลักษณะทางวัฒนธรรม  กระบวนการขัด
เกลาทางสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  ค่านิยมและกฎหมายเป็นต้น  
ที่มีผลต่อการก าหนดบทบาทหญิง-ชาย  แนวทางการวิเคราะห์
บทบาทหญิง-ชาย  เพ่ือก าหนดนโยบาย  แผนงานและโครงการ
พัฒนา 
 

3 (3-0-6) 

2531202 การประยุกต์หลักธรรมเพ่ือการพัฒนา  
Application of Righteousness for Development  
          ศึกษาความหมาย หลักธรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ เชิงพุทธ แนวคิดการพ่ึงตนเองเชิงพุทธ   
แนวคิดการรวมกลุ่มเชิงพุทธ แนวคิดการสร้างเครือข่ายเชิงพุทธ 
แนวคิดคิดการแก้ปัญหาเชิงพุทธ  โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
 
 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2531204 ธรรมนูญชีวิต  

Constitution for Living  
          ศึกษาแนวคิด หลักการครองตนตามหลักศาสนาในมิติ  คน
กับความเป็นคน คนกับสังคม  คนกับชีวิต คนกับคน  คนกับมรรคา 
ตามแนวคิดเชิงพุทธ   
 

2 (2-0-4) 

2531205 พุทธเศรษฐศาสตร์                                          
Buddhist Economics 
          ความแตกต่างระหว่างปรัชญา ความหมาย แนวคิดของของ
พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก การผลิต การ
บริโภค การกระจายสินค้า และการประยุกต์ใช้ พุทธเศรษฐศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาสังคม 
 

3 (3-0-6) 

2531206 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน  
Culture for Community Development  
          ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  บทบาท  ความส าคัญของ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนและความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตและคติชนวิทยากับงานพัฒนาชุมชน 
 

3 (2-2-5) 

2531207 สังคมเศรษฐกิจพอเพียง 
Social Sufficiency Economy 
          ปรัชญา ความหมาย  แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงของ
ประเทศต่างๆ การประยุกต์แนวคิดในโครงสร้างการผลิต การ
บริโภค และการกระจายสินค้าและบริการที่เหมาะสม กรณีตัวอย่าง
การพ่ึงพาตนเอง กองทุนชุมชน และวิสาหกิจชุมชน  ระบบสังคม
และเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาสังคม  
 

3 (3-0-6) 

2531208 ครอบครัวและชุมชนไทย  
Thai Family and Community  
          ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของครอบครัวและ
ชุมชนไทย วิวัฒนาการของครอบครัวและชุมชนไทย  ปัจจัยที่
ส่งเสริมให้ครอบครัว อบอุ่น และชุมชนไทยเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาชีวิต
และคุณภาพคนในชุมชน บทบาทของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนา
ชุมชน การพิทักษ์ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 
 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2532101 งานพัฒนากับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  

Development Thai Politics and Thai Local Government  
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเมืองการปกครองท้องถิ่น ที่เป็น
รากฐานของการ ปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  
ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลาง
ในแง่อ านาจ รูปแบบ ปัญหาและผลการกระทบต่อการพัฒนาสังคม  
การประสานงาน การจัดและการด าเนินงานระหว่างองค์การใน
ชุมชนระดับต่างๆ แนวโน้มการจัดองค์การท้องถิ่นและแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุง โดยเน้นองค์การท้องถิ่นไทย และความสัมพันธ์
ขององค์การท้องถิ่นไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยปัจจุบัน 
รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

3 (3-0-6) 

2532201 ประชากรศึกษาประยุกต์ในงานพัฒนาชนบท  
Applied Population Study in Community Development  
          ศึกษาทฤษฎี เบื้องต้น  นโยบายประชากร กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ปัญหาทางด้านประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคระดับชาติ ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้สวัสดิการการศึกษา การศึกษาอบรม 
การเปลี่ยนค่านิยม การพัฒนาตนเอง คุณลักษณะประชากรไทยที่
พึงประสงค ์ผลกระทบจากปัญหาประชากรและการแก้ไข 
 

3 (3-0-6) 

2532202 ความเหลี่อมล้ าทางสังคมและความยากจน  
Social Inequality and Poverty  
          แนวคิด ทฤษฎีการกระจายรายได้และความมั่งคั่ง ความ
เหลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ การให้บริการสาธารณะ ความ
แตกต่างและการแบ่งชนชั้น ความเหลื่อมล้ าทางโครงสร้าง โอกาส 
และความขัดแย้ง ความยากจนรายได้  ความยากจนสัมพัทธ์ 
วัฒนธรรมและก าจัดความยากจน ความยากจนเชิงพ้ืนที่และเชิง
ประเด็น ค่าครองชีพ รายได้ หนี้สิน เงินออม รายจ่าย ปัญหาและ
การขับเคลื่อนนโยบายความยากจน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2532207 บทบาทหญิง – ชายกับการพัฒนา                                                                          

Gender and Development 
          ศึกษาความหมายเกี่ยวกับสิทธิ และประเภทของสิทธิ 
พัฒนาการและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิในสังคมไทย สิทธิทาง
สังคมในประเทศไทย  บทบาทของประเทศไทยกับสิทธิในระดับ
สากล  สิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยในปัจจุบัน  แนวทางและ
บทบาทในการส่งเสริมพัฒนาสิทธิเสรีภาพในงานพัฒนาชุมชน       
 

3 (3-0-6) 

2532204 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์  
Social Welfare and Social Work  
          ศึกษาความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงค์และ
ความส าคัญ รูปแบบ ลักษณะ ของกระบวนการบริการทางสังคม 
และงานสังคมสงเคราะห์   เพ่ือสนองความต้องการของสังคม  
ความสัมพันธ์ของงานสังคมสงเคราะห์กับงานสวัสดิการสังคม           
วิวัฒนากรของการสังคมสงเคราะห์    งานสวัสดิการของรัฐและ
เอกชนของไทย โดยเปรียบเทียบกับงานสวัสดิการของต่างประเทศ   
งานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย บทบาท หน้าที่ และขอบเขต
การให้บริการ ความจ าเป็นของวิชาชีพที่มีต่อสังคม ในการพัฒนาคน
และพัฒนาสังคม 
 

2 (2-0-4) 

2532205 สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา                                                                            
Social institutions and Development 
          ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหลักทางสังคมกับวิถี
ชีวิตของประชากร ความแตกต่างในบทบาทของสถาบันตั้งแต่อดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีอิทธิพลอันจะน าไปสู่แนวทางในการปรับเปลี่ยนบทบาทของ
สถาบันทางสังคมเพ่ือความสัมฤทธิผลของการพัฒนา 
 

3 (3-0-6) 

2532206 การพัฒนามนุษย์                                                                                                    
Human Development     
          แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์
ขององค์การสหประชาชาติ การเพิ่มพลังให้ประชาชน สุขภาพ 
ความรู้ ความสามารถ อาชีพ สิทธิเสรีภาพ ความรับผิดชอบ 
จริยธรรม คุณธรรม ปฏิสัมพันธ์ และคุณภาพชีวิต      
 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2532304 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม  

The Development of Group and Individual Competence  
          ศึกษาความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี    หลักการ 
วิธีการพัฒนาบุคคล  และกลุ่ม อุดมการณ์  คุณธรรม ส าหรับ
นั ก พัฒ นา  วิ ธี ก ารให้ สมาชิ ก ในชุ มชน เข้ ามามี ส่ วน ร่ วม ใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน  กระบวนการและเทคนิคของการ
รวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่ม การปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนหลักการและวิธีการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลดีที่เกิด
จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ
การเมืองการปกครอง 
 

3(3-0-6) 

2532306 การพัฒนาองค์กรชุมชน  
Development of Community Organization  
           ศึกษาความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ประเภทของ
องค์กรชุมชนในการบริหารงานและการพัฒนาองค์กรชุมชน  การ
ด าเนินงานและเทคนิค ขององค์กรชุมชนในประเทศไทยปัญหา  
อุปสรรคในการด าเนินงาน จริยธรรมในการด าเนินงาน 
 

3 (3-0-6) 

2532901 เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
Technique and Method of Data Collection  
          ศึกษา  เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการวางแผนและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาชุมชน 
 

3 (2-2-5) 

2533101 ปัญหาสังคมและประเด็นส าคัญด้านการพัฒนา  
Social Problems and Development Issues  
          ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการ 
ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์ปัญหาสังคม  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
สังคม    ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน ชุมชน
และระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหา
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

Social and Cultural Change  
          ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม  วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์  แนวคิด  ทฤษฎีและ
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของส านักต่างๆ  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทยและผลของการพัฒนา  วาทกรรมการพัฒนา  ที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

3 (3-0-6) 

2533103 องค์กรพัฒนาท้องถิ่น  
Local Development Organization  
    ศึกษาแนวคิด โครงสร้าง หน้าที่ วิธีการด าเนินงาน กระบวนการ
สร้างเครือข่ายขององค์กรพัฒนาท้องถิ่น 
 

3 (2-2-5) 

2533201 มานุษยวิทยาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน  
Applied Anthropology in Community Development  
        ศึกษาความเป็นมาของมานุษยวิทยาประยุกต์ การน าทฤษฎี
และวิธีการทางมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 
 

3 (3-0-6) 

2533202 สังคมวิทยาการพัฒนา  
Sociology of Development  
          แนวความคิดทฤษฎี   ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ
และกระบวนการ ทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การ
ท่องเที่ยว กีฬา สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ตัวแบบของการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิ
วัตน์ 
 
 

3 (3-0-6) 

2533203 การพัฒนาสังคม  
Social Development  
         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลวิธีต่างๆ และแนวทางที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์ข้อมูล  การวางแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา 
2533204 

รายวิชา 
สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน  
Community Socio-Economic Situation  
          ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ สถานการณ์ด้านสังคม
เศรษฐกิจในชุมชนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อันเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน  ปัญหาอันเป็นผลที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวทางการพัฒนา
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

น (ท-ป-อ) 
2 (2-0-6) 

2533304 การพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
Development for Special Group  
          ศึกษาศึกษาแนวคิด  ความหมาย  ความส าคัญ หลักการ  
จิตวิทยาการพัฒนา  และเทคนิควิธีการบุคคลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
อัน ได้แก่ เยาวชน คนชรา คนพิการการจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ นโยบายและแผนพัฒนา ปัญหาและการแก้ไข 
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
 

3 (3-0-6) 

2533309 การพัฒนาแบบยั่งยืน  
Sustainable Development  
          ศึกษา ปรัชญา แนวคิด  ความหมาย  หลักการและ
พัฒนาการ ของการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
องค์กรต่างๆ ที่มีต่อชุมชน  แนวทางและวิธีการปฏิบัติ  แบบ
พ่ึงตนเอง ในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

3 (3-0-6) 

2533901 หลักและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
Principle and Qualitative Data Analysis Technique  
          แนวคิด  หลักการ  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การตรวจสอบการเชื่อถือได้ของข้อมูลการพรรณนาวิเคราะห์
ตลอดจนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
 

3 (2-2-5) 

2534206 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง  
Political Sociology and Government  
          ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของสังคม
วิทยาการเมือง การปกครอง การเมืองการปกครองในฐานะที่เป็น
สถาบันสังคม วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของกลุ่มชนต่าง 
ๆ ระบบความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครอง การจัดองค์การ
ทางการเมืองการปกครองในแบบอรูปนัยและรูปนัย ลักษณะทาง
สังคมวิทยาบางประการที่มีต่อระบบการเมืองการปกครอง คุณภาพ
ประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนา สถาบันการเมืองการปกครอง 
เป้าหมายสูงสุดของสังคม (Social Ultimate Goals) ในการพัฒนา
การเมือง การปกครองเพ่ือพัฒนาสังคมระดับชาติ 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา 
2534303 

รายวิชา 
การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ  
Comparative Community Development  
          ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบวิธีด าเนินงานของการพัฒนาชุมชน
ในประเทศ และต่างประเทศ การจัดตั้งองค์การ การวางแผน และ
การบริหารงานพัฒนาชุมชนของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย 
 

น (ท-ป-อ) 
3 (2-2-5) 

2534304 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตในท้องถิ่น  
Appropriate Technology for Local Life  
          ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อ
การด ารงชีวิต การเลือกใช้เทคโนโลยี การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น การน าพลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิ่นเพ่ือ
การด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
 

3 (2-2-5) 

2534306 เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน  
Community Education Techniques  
          ศึกษาแนวทาง ปรัชญา หลักการและเทคนิคในการให้
การศึกษาเพ่ือการด ารงชีวิตในชุมชน การฝึกอบรม การสาธิต 
นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอนทักษะ การเปลี่ยนแปลงเจต
คติและการยอมรับนวัตกรรม การเลือกใช้เทคนิคการให้การศึกษา
ชุมชน 
 

3 (3-0-6) 

2534308 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา  
Seminar and Training Organization  
          ศึกษาความหมาย รูปแบบ และวิธีการจัดการอบรมและ
สัมมนา วิธีการคัดเลือกรูปแบบ และวิธีการอบรมและสัมมนาเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตลอดจนวิธีการจัดการการประเมินผลโครงการ
อบรมและสัมมนา 
 

3 (2-2-5) 

2534402 การพัฒนาประชาสังคม  
Civil Society Development  
          ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ และความส าคัญของ
ประชาสังคม กระบวนการ วิธีการสร้าง และการพัฒนาประชา
สังคมให้เข้มแข็ง ประชาคมชุมชน ประชาคมต าบล ประชาคม
อ าเภอ ประชาคมจังหวัด ประชาคมวิชาชีพ การพัฒนาประชาสังคม 
เพ่ือการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

3 (3-0-6) 
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รหัสวิชา 
2534902 

รายวิชา 
การวิจัยภาคสนาม  
Field Research  
          ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม สรุปเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์
ตามรูปแบบการวิจัย 
 

น (ท-ป-อ) 
3 (2-2-5) 

2543407 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
Geographic Information System for Local Development  
          เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  คุณลักษณะและ
โครงสร้างข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูล  และการประมวลผล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลการแสดงผลโดยเน้นการวางแผนการวิเคราะห์และการจัด
โครงการในท้องถิ่น 
 

3 (2-2-5) 

2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
Natural Resource and Environmental Development  
          ศึกษาความหมายประเภทลักษณะและขอบเขตของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง 
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม -วัฒนธรรม 
กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน การสร้างเครือข่ายองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และการ
ปฏิบัติภาคสนามในท้องถิ่น 
 

3 (2-2-5) 

2544208 เทคโนโลยีกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
Technology and Community Environment Problems  
          ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เกิดจากการพัฒนา  การ
ใช้เทคโนโลยีของมนุษย์  การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยี 
 

3 (2-2-5) 

2544310 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
Cultural Ecology for Sustainable Development  
          ความหมาย  ความส าคัญ  แนวคิดเรื่องระบบนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมสัมพันธ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน  การประยุกต์แนวคิดสู่การ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2572201 เศรษฐกิจประเทศไทย  

Economy of Thailand  
            ศึกษากลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ปัจจัยการ
ผลิตทรัพยากร กลไกการตลาด รายได้ประชาชาติ การคลัง การค้า
ระหว่างประเทศ และปัญหาของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 
 

3 (3-0-6) 

3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น     
Local   Economics 
          ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและชุมชน  
ศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิต  การวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายปัจจัยการ
ผลิต  โดยเฉพาะวัตถุดิบ  แรงงาน การการกระจายรายได้ในระดับ
ท้องถิ่น และการาจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่าย 

3(3-0-6) 
 

 
 

2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จ านวน 7 หนวยกิต 
บังคับเรียน จ านวน 7 หน่วยกิต 
 

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2533803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม   

Preparation for Professional Experience Practice in Social 
Development   
          จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึก
ทักษะขั้นพ้ืนฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 
 

2 (90) 

2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรทางสังคม   
Professional Experience Practice in Social Organizations   
          จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม
องค์การหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ได้รับความรู้  ทักษะ  เจตคติและ
ประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาสังคม  โดยให้นักศึกษาเข้าไปใช้ชีวิตใน
ท้องถิ่น  จ านวน  450  ชั่วโมง  เพ่ือท าการศึกษาท้องถิ่น  น าผล
การศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา  สร้างโครงการ  และปฏิบัติงานการ
วางโครงการ  ศึกษารูปแบบ  กาจัดระบบงาน  การบริการ  วิธีการ
ด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานอยู่ในท้องถิ่นนั้น 

5 (450) 
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แผนสหกิจศึกษา 
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2533804 การเตรียมสหกิจศึกษา  

Cooperative Education Preparation 
          หลักการ  ความส าคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ
จากสหกิจศึกษา  ทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์  
ความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบบริหารคุณภาพงาน 
คุณภาพในสถานประกอบการ  จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  
แนวทางการจัดท าโครงการ  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การ
เขียนรายงานโครงการ และการน าเสนอผลงานโครงการ 
 

1 (45) 

2534804 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
           การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมในสถานประกอบการ
เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการในต าแหน่งที่มีภาระงาน
สอดคล้องกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มี
หน้าที่รับผิดชอบแน่นอน  มีผู้นิ เทศงาน การติดตาม และการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 

6 (540) 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตรนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ใน
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 (1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554  
 (2)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
        (3)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้ รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่ เทียบ เท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอน
ในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็
ได ้

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วย
กิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่ เป็นการสมควรให้  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ  2  บรรดาข้ อบั งคับ  ป ระกาศ ห รือค าสั่ ง อ่ืน ใด  ในส่ วนที่ ขั ดหรือแย้ งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
ภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
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  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดบัคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได ้ 
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ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณี ใดกรณีหนึ่ ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่น
ค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบ
ในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้  “I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้องส่ งบั นทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณ ี
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
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 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
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 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
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 ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้
ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และ
ไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเปน็ผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
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ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
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 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 
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 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย 

ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 (1)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ    
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
 (2)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 11 โปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
        (3)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ    
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่ 1130/2553 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

……………………………………… 
 

           เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป ดังนี้  
  รองศำสตรำจำรย์สมบัติ นพรัก   ประธำนกรรมกำร 
  รองศำสตรำจำรย์วศิน อิงคพัฒนำกุล  รองประธำนกรรมกำร 
  คณบดีคณะครุศำสตร์    กรรมกำร 
  คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร   กรรมกำร 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพโรจน์ เนียมนำค  กรรมกำร 
  รองศำสตรำจำรย์ระมัด โชชัย   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์ แจ่มผล  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี ตระกูล   กรรมกำร 
  อำจำรย์ปรียำนุช พรหมภำสิต   กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวด
วิชำศึกษำทั่วไป ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 และกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ 1359/2553 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (เพ่ิมเติม) 
……………………………………… 

 
           เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป (เพ่ิมเติม) ดังนี้  
 
  นำงบุษบำ เหมือนวิหำร   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวด
วิชำศึกษำทั่วไป ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 และกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2553 

 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ 112/2554 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป (เพ่ิมเติม) 
……………………………………… 

 

           เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
  
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  โฆวิไลกูล  กรรมกำร 
 

ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร หมวด
วิชำศึกษำทั่วไป ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 และกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 

      
สั่ง  ณ  วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 

 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  083/2554 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ / ปรับปรุงหลักสูตร จ ำนวน 11 โปรแกรมวิชำ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
…………………… 

 

    เพ่ือให้กำรพัฒนำ/ ปรับปรุงหลักสูตร จ ำนวน 11 โปรแกรมวิชำ ของคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ. ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำ /ปรับปรุงหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำ รำยชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำ/ ปรับปรุงหลักสูตรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ. ศ. 2552 ดังนี้ 
  

1. หลักสูตรใหม่   
 

 1.1    โปรแกรมวิชาภาษาพม่า 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำภำษำพม่ำ 
   ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Myanmar Language 
  ชื่อปริญญำ 
   ชื่อเต็ม ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำพม่ำ) 
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts. (Myanmar Language) 
  ชื่อย่อ ภำษำไทย ศศ.บ. (ภำษำพม่ำ) 
    ภำษำอังกฤษ B. A. (Myanmar Language) 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
  1.  ผศ.วิรัช  นิยมธรรม                ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
     2. พันเอกทนงศักดิ์  คะนองนึก     ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ 
(บุคคลภำยนอก) 
             3.  Miss. Soe  Tin Ngo              อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำพม่ำ 
             4.  Miss Thein Thein Win          อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำพม่ำ 
            5.  อำจำรย์มัทนำ  อินกรัด             อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำพม่ำ 
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1.2  โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์   
 ชื่อหลักสูตร 
 ภำษำไทย         ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำขำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์) 
 ภำษำอังกฤษ      Bachelor of Arts (Information and Library Science)   
  ชื่อปริญญำ 
    ชื่อเต็ม  ภำษำไทย   ศิลปศำสตรบัณฑิต (สำขำสำรสนเทศศำสตร์และ                                                                
     บรรณำรักษศำสตร์) 
     ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (Information and Library  
     Science)   
  ชื่อย่อ ภำษำไทย ศศ.บ. (สำขำสำรสนเทศศำสตร์และบรรณำรักษศำสตร์) 
     ภำษำอังกฤษ B.A. (Information and Library Science) 
 

 รำยชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
   1.  รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
   2.  ผศ.ดร.ชลภสั วงษ์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
            3.  ผศ.ดร.ไพโรจน์ ชลำรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)  
            4.  ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
   5.  ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
            6.  ผศ.สวุิทย์ วงษ์บุญมำก อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
            7.  ผศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
            8.  อำจำรย์มัลลิกำ ทองเอม อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
   9.  อำจำรย์นริศรำ เพชรพนำภรณ์  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์และ 
                                                          บรรณำรักษศำสตร์ 
 10.  อำจำรย์เพ็ญภรณ์  เหลี่ยวเจริญวัฒน์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศศำสตร์ 
      และบรรณำรักษศำสตร์ 
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 11.  อำจำรย์นุจรินทร์  ปทุมพงษ์ อำจำรย์โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับ 
                                                         หลักสูตร 
 12.  อำจำรย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ อำจำรย์โปรแกรมวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับ 
     หลักสูตร 
 

 1.3  โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ 
 ชื่อหลักสูตร 
 ภำษำไทย      หลักสูตรสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 ภำษำอังกฤษ     Geographic Information Science Program 
 ชื่อปริญญำ 
 ชื่อเต็ม       ภำษำไทย      วิทยำศำสตรบัณฑิต (สำรสนเทศภูมิศำสตร์) 
  ภำษำอังกฤษ  Bachelor of Science (Geographic Information  
    Science) 
 ชื่อย่อ        ภำษำไทย       วท.บ. (สำรสนเทศภูมิศำสตร์) 
  ภำษำอังกฤษ    B.S. (Geographic Information Science) 
 

 รำยชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
 1. ดร.ธรำวธุ ทิพย์เดโช    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ  (บุคคลภำยนอก)                             
 2. ผศ.วินัย บุษบำ          ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)  
 3. อำจำรย์วัลลภ ทองอ่อน           อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศภูมิศำสตร์
 4. อำจำรย์ฤทธิรงค์ เกำฏีระ         อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรสำรสนเทศภูมิศำสตร์
 5. อำจำรย์สุภำสพงษ์ รู้ท ำนอง      อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำรสนเทศภูมิศำสตร์  
 
2.  หลักสูตรปรับปรุง 
  2.1  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
    ภำษำอังกฤษ  Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts 
  ชื่อปริญญำ 
   ชื่อเต็ม ภำษำไทย ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
      ภำษำอังกฤษ Bachelor of Fineand Applied Arts (Fine and  
        Applied Arts) 
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   ชื่อย่อ  ภำษำไทย ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
    ภำษำอังกฤษ B.F.A. (Fine and Applied Arts) 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.  อำจำรย์ชูศักดิ์ ไทพำณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
  2.  อำจำรย์สมพงษ์ ฟักผล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
   3.  ผศ.เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  4.  ผศ.มัย  ตะติยะ  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 5.  ผศ.ศุภพงษ์  ยืนยง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 6.  อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  7.  อำจำรย์สุประวีณ์  ศรีวิริยำกิจ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 8.  อำจำรย์จิรพงศ์  ยืนยง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  
  
 2.2  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
   ชื่อหลักสูตร 
    ภำษำไทย  นิติศำสตรบัณฑิต  สำขำนิติศำสตร์          
    ภำษำอังกฤษ  Bachelor of Laws 
  ชื่อปริญญำ 
   ชื่อเต็ม ภำษำไทย นิติศำสตรบัณฑิต   
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Laws 
  ชื่อย่อ ภำษำไทย น.บ.   
    ภำษำอังกฤษ LL.B.   
 รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.  นำยสำเรศ  ชำญเชี่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
   2.  พ.ต.ท.เรวัต บุญโถ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
   3.  นำยอดุลย์  หำญก ำจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
   4.  อำจำรย์สุชิน  รอดก ำเหนิด อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศำสตร์             
            5.  อำจำรย์อภิชำติ  บวบขม อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศำสตร์ 
   6.  อำจำรย์สุภำวรรณ ศรีไตรรัตน์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศำสตร์ 
   7.  อำจำรย์พัจนำ  เพชรรัตน์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศำสตร์ 
     8.  อำจำรย์ปำริชำติ  สำยจันดี อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศำสตร์ 

 2.3  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำภำษำไทย 
      ภำษำอังกฤษ    Bachelor of Arts Program in Thai Language 
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  ชื่อปริญญำ 
      ชื่อเต็ม  ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำไทย) 
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (Thai Language) 
     ชื่อย่อ  ภำษำไทย ศศ.บ. (ภำษำไทย) 
    ภำษำอังกฤษ B.A. (Thai Language) 
    รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
    2.  นำยวิมล  ไทรนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
    3.  อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำไทย 
    4.  อำจำรย์สุคนธ์ธำ  พุ่มเมือง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำไทย 
    5.  อำจำรย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำไทย 

    2.4  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำภำษำอังกฤษ 
   ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 
  ชื่อปริญญำ 
   ชื่อเต็ม ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ) 
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (English) 
 ชื่อย่อ  ภำษำไทย ศศ.บ. (ภำษำอังกฤษ) 
    ภำษำอังกฤษ B.A. (English) 
     รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
     1.  ดร.ส ำรำญ  ท้ำวเงิน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ  
      (บุคคลภำยนอก)      
     2.  ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกำนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ 

(บุคคลภำยนอก)  
  3.  ผศ.วันเพ็ญ บุญมำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
  4.  ดร.ประดิษฐ์ นำรีรักษ์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
  5.  อำจำรย์อิฎฐำรมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรำ   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
    6.  อำจำรย์ณัฐธัญ เมฆปั่น อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
  7.  อำจำรย์กิตติพัฒน์ ทำวงศ์ษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
  8.  อำจำรย์ศิริวรรณ หลิมมงคล  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
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2.5  โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม  
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย  ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำพัฒนำสังคม 
   ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Social Development 
     ชื่อปริญญำ 
      ชื่อเต็ม  ภำษำไทย ศิลปกรรมศำสตรบัณฑติ (พัฒนำสังคม) 
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (Social Development) 
     ชื่อย่อ  ภำษำไทย ศศ.บ. (พัฒนำสังคม) 
    ภำษำอังกฤษ B.A. (Social Development) 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.  นำยโอภำส บูรณกิจไพบูรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)  
  2.  นำยนิรันดร์ สุรเดชำ          ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
  3.  ดร.วิทยำ  คำมุณี อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนำสังคม 
     4.  อำจำรย์จิรำภำ  จำรุวัฒน์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนำสังคม 
     5.  อำจำรย์โอกำมำ  จ่ำแกะ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนำสังคม 
 2.6  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
      ชื่อหลักสูตร 
      ภำษำไทย  ศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำภำษำจีน 
      ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese) 
     ชื่อปริญญำ 
      ชื่อเต็ม  ภำษำไทย ศิลปศำสตรบัณฑิต  (ภำษำจีน) 
        ภำษำอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese) 
     ชื่อย่อ  ภำษำไทย ศศ.บ. (ภำษำจีน) 
    ภำษำอังกฤษ B.A. (Chinese) 
     รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
    1.  นำงสำวจุรี  ชอนำ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)     
     2.  นำยอดิเรก  นวลศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)      
     3.  นำงสำวประนอม ล ำงำม        อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำจีน 
    4.  อำจำรย์สำยพิณ พิกุลทอง กูรุง  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำจีน 
    5.  อำจำรย์บัญชำ วัฒนำทัศนีย์     อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภำษำจีน 

 2.7  โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
   ชื่อหลักสูตร 
   ภำษำไทย วิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ 
      ภำษำอังกฤษ    Bachelor of Science Program in Gems and Jewelry 
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  ชื่อปริญญำ 
      ชื่อเต็ม  ภำษำไทย วิทยำศำสตรบัณฑิต  (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Science (Gems and Jewelry) 
     ชื่อย่อ  ภำษำไทย วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ) 
    ภำษำอังกฤษ B.S. (Gems and Jewelry) 
 รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
     1. ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)     
      2. คุณรัตชัย  รุกขจินดำ       ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก)      
     3. อำจำรย์วัลลภ ทองอ่อน    อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
     4. อำจำรย์ปรียำนุช พรหมภำสิต    อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
              5. อำจำรย์รำววำด ยิ้มสวัสดิ์   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ         
              6. อำจำรย์ณัฐภำณี  บัวดี             อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

   2.8  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
   ชื่อหลักสูตร 
      ภำษำไทย  รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์   
     ภำษำอังกฤษ Bachelor of Public Adminnistration (Public Admintration) 
     ชื่อปริญญำ 
             ชื่อเต็ม  ภำษำไทย รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต  (รัฐประศำสนศำสตร์)  
    ภำษำอังกฤษ Bachelor of Public Adminnistration (Public  
     Admintration) 
     ชื่อย่อ  ภำษำไทย รป.บ. (รัฐประศำสนศำสตร์) 
    ภำษำอังกฤษ B.P.A. (Public Admintration) 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.  ดร. รัตนำวรรณ ธนำนุรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
      2.  อำจำรย์บัญชำ วำมำรุณ     ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
      3.  อำจำรย์อดิศร เกิดโต         ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ (บุคคลภำยนอก) 
      4.  อำจำรย์บุญญำบำรมี สว่ำงวงศ์ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
      5.  ดร.พิษณุ บุญนิยม อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
  6.  อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
  7.  อำจำรย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ   อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
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  8.  อำจำรย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
  9.  อำจำรย์เสริมศักดิ์  รูปต่ ำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  27  มกรำคม  พ. ศ. 2554 
 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  276/2554 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร  

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   

…………………… 
    

เพ่ือให้กำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร จ ำนวน 11 โปรแกรมวิชำ ของคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์  ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ. ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
วิพำกษ์หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ดังนี้ 

 

1. หลักสูตรใหม่   
 1.1    โปรแกรมวิชาภาษาพม่า 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1. ผศ.อรนุช   นิยมธรรม    ภำควิชำพม่ำศึกษำ  มหำวิทยำลัยนเรศวร  
    2. นำงสำวนภัทร  คุ่ยชูชีพ  ผู้เชี่ยวชำญภำษำพม่ำ     
    3. อำจำรย์เจียมจิต ประกอบกิจ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  
      

          1.2    โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์   
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  นำงอุไรวรรณ  พรน้อย   อำจำรย์ 2 ระดับ 7  โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์ 
    2.  นำยบุญเลิศ  อรุณพิบูลย์  นักวิชำกำร  
       ศูนย์บริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
        ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
       แห่งชำติ (สวทช)  
   3.  รศ.เฉลียว พันธ์สีดำ              มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 1.3     โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1. รศ.ดร.ชฎำ ณรงค์ฤทธิ์   ภำควิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
      มหำวิทยำลัยนเรศวร     
    2.  ผศ.ดร.จรัณธร บุญญำนุภำพ ภำควิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
      มหำวิทยำลัยนเรศวร      
    3.  ดร.กัมปนำท ปิยะธ ำรงชัย ภำควิชำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
       คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
      มหำวิทยำลัยนเรศวร  
 

2. หลักสูตรปรับปรุง 
 2.1    โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  รศ.บุษรำคัม เริงโกสุม  สำขำวิชำออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
       มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
    2.  ผศ.วิทยำ เริงโกสุม  สำขำวิชำออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
 

 2.2    โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  นำยสุนทร  จินดำอินทร์   อดีตผู้พิพำกษำหัวหน้ำคณะในศำลอุทธรณ์  
      และอดีตสมำชิกวุฒิสภำ     
    2.  นำยมีชัย โชติชูตระกูล   อัยกำรอำวุโส ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 
    3.  นำยมีชัย  ค ำเพ็ญ  ทนำยควำม  

 2.3    โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1. ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์  สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
      มหำวิทยำลัยมหิดล     
    2. ผศ.สุขุมำลวดี  ข ำหิรัญ  สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชีย 
      มหำวิทยำลัยมหิดล     
                3. อำจำรย์สถำพร ศรีสัจจัง  ศิลปินแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์ประจ ำปี 2548 
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 2.4    โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  ผศ.ดร.พยุง ซีดำร์   ภำควิชำภำษำตะวันตก สำขำภำษำอังกฤษ 
      คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
    2.  ผศ.ดร.ดุษฎี รุ่งรัตนกุล  ภำควิชำภำษำตะวันตก สำขำภำษำอังกฤษ 
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
        คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
    3.  รศ.อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์ ภำควิชำภำษำตะวันตก สำขำภำษำอังกฤษ 
      คณะมนุษยศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 

 2.5    โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม  
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  ดร.รัดเกล้ำ เปรมประสิทธิ์ ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
      คณะสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยนเรศวร 
    2.  ดร.สุขเกษม  ขุนทอง  กลุ่มสำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม  
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์     
    3.  นำงสำยพิน ค ำฝอย  เครือข่ำยประชำคมฅนก ำแพง 
 

 2.6    โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1.  ผศ.ดร.วิไล ลิ่มถำวรำนันต์ ภำควิชำภำษำตะวันออก  
      คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      มหำวิทยำลัยบูรพำ  
    2.  อำจำรย์วรำรักษ์  พูนวิวัฒน์ สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ   
      ภำควิชำภำษำต่ำงประเทศ 
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
    3.  Mr.Qiu Chao  ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนภำษำจีน 
 

 2.7.    โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1. นำยจิระพฤทธิ์  จักรวำลวิบูลย์   นักวิชำกำรตรวจสอบอัญมณี   
        สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ  
        (องค์กำรมหำชน)    
    2. นำยธีรยุทธ เกษมวัฒนำ    อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
      (อัญมณีและเครื่องประดับ)    
        มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร 
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     3. ผศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์    ภำควิชำธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์  
                จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 

  2.8    โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์หลักสูตร 
    1. ดร.สนั่น กัลปำ  สำขำสังคมวิทยำ 
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
    2. ดร.ฉกำจ  วิสัย  กรรมกำรผู้จัดกำร   
      บริษัทวิสัย 1999 จ ำกัด   
    3. อำจำรย์สมญำ อินทรเกษตร สำขำวิชำรัฐศำสตร์  
      มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
 

สั่ง ณ วันที่        4        มีนำคม  พ.ศ. 2554 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 

กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ของส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ) 
   สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2549 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจากเดิม 34 หน่วยกิต  
เหลือ 30 หน่วยกิจ และหมวดวิชาเฉพาะด้าน จากเดิม 88 หน่วยกิจเหลือ 85 หน่วยกิต (ดูตาราง) 
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

88 
18 
36 
27 
7 

85 
24 
27 
27 
7 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
หน่วยกิตรวม 128 121 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2549 กับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม (ปรับปรุง)  
พ.ศ. 2554  
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2554 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Community Development   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : ศิลปศาสตรบัณฑติ (การพัฒนาชุมชน) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Arts (Community Development) 
   ช่ือย่อ (ไทย)           : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B. A. (Community Development) 

ชื่อหลักสูตร   
   ภาษาไทย        :  ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
   ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Arts  Program in Social Development   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)        :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)   
   ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :  Bachelor of  Arts in Social Development  
   ช่ือย่อ (ภาษาไทย)          :  ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)   
   ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)     :  B. A. (Social Development) 

 
 
 
        การตอบสนองความ       
        ต้องการของท้องถิ่นและ    
        ปัญหาสังคม 
 
 
 

ปรัชญา 
           “บูรณาการภูมิปัญญา     พัฒนาศักยภาพตน                                      
      เข้าถึงชุมชน                     มุ่งผลเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”   
 

ปรัชญา 
             “การพัฒนาคนและองค์กรแบบบูรณาการอยา่งเป็นองค์รวม   
เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม” 

ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ปรัชญาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย     

วิสัยทัศน ์
                  “บูรณาการภมูิปัญญา  พัฒนาศักยภาพตน 
               เข้าถึงชุมชน               มุ่งผลเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
          มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิชาการ การพัฒนาชุมชนเป็น
อย่างดี มีความรู้สามารถน า ภูมิปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
และประเทศ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาได้จริงภายใต้ฐานคิด
ของภูมิปัญญา มีคุณธรรมของนักพัฒนาชุมชน 
 

วิสัยทัศน ์
           “การพัฒนาคนและองค์กรแบบบูรณาการอยา่งเป็นองค์รวม  เพื่อ
สังคมที่เป็นธรรม มุ่งเน้นผลิตบณัฑิตให้มีความรู้แบบสหวิทยาการ มี
ความสามารถน าแนวคดิ ทฤษฎีของส านักคิดต่างๆ รวมทั้งภูมิปญัญา
ท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศ มีความสามารถใน
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สาเหตุของปัญหา แก้ไขปัญหาได้จริง บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นธรรมทางสังคม  

ป รั บ ป รุ ง เพื่ อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติฉบั บปั จจุบั น
ร ว ม ทั้ ง วิ สั ย ทั ศ น์   ข อ ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
ที่เน้นภารกิการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2554 เหตุผล 

วิสัยทัศน ์(ต่อ) 
          อันได้แก่ ความอดทน เสียสละ  ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงานมีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาสุภาพ แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะมี
ความเป็นผู้น าในการเป็นนักพัฒนา สามารถน าความรู้ทางการพัฒนาไป
ระยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง เข้าถึงชุมชน สามารถวิเคราะห์ชุมชน
ด้านศักยภาพ ภูมิปัญญา และปัญหาชุมชนได้จริงสามารถเขียนแผน
แม่บทชุมชนได้ ภายใต้ฐานคิดภูมิปัญญาและการพัฒนาท่ียั่งยืน   

วิสัยทัศน ์(ต่อ) 
          มีคุณธรรมของนักพัฒนา อันได้แก่ ความกล้าหาญ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานด้วยบุคลิกภาพที่เป็นมิตร สุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตน แต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ มีความเป็นพลเมืองที่
รับผิดชอบต่อสังคม มีภาวะผู้น าในการเป็นนักพัฒนา  เข้าถึงเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ ทักษะ และความช านาญด้านการพัฒนาสังคมไประยุกต์
ใช้ในชีวิตจริงทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และนานา
ประเทศ 

 

วัตถุประสงค ์
          1.เป็นผู้มีความรอบรูด้้านการพัฒนาชุมชนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้อย่างเหมาะสมตาม                      
ยุคสมยั 
          2.เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบ 
          3.เป็นมีความใฝ่รู้หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่นเป็นอยา่งด ี
          4.เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  พร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อการพฒันา 
 

วัตถุประสงค ์
          1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในหลักการ  แนวคิด 
ด้านการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
          2. เป็นผู้มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้และความคิดด้านการ
พัฒนาสังคมไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          3. เป็นผู้มีทักษะการประยกุต์ตามหลักการพัฒนาสังคมเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
          4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักพัฒนาสังคม 
พร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น  
 

 
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา
แ ล ะ ค ว าม ต้ อ งก า ร ข อ ง ชุ ม ช น  
ท้องถิ่น สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
ข อ งส า นั ก ง าน ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ป ระ เมิ น ผ ล อุ ด ม ศึ ก ษ า    แ ล ะ
ส า นั ก งาน ค ณ ะ ก ร รม ก า รก า ร
อุดมศึกษา (สกอ) 
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    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2554 เหตุผล 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   
ไม่น้อยกว่า 9    หน่วยกิต 
       1.1 กลุ่มที่ 1  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  3 หน่วยกิต 
       1541001  ทักษะการรับสารภาษาไทย                 3(2-2-5)  
       1541002   ทักษะการส่งสารภาษาไทย                 3(2-2-5)  
       1541003   การสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               3(2-2-5)  
       1541004   ภาษาและการสือ่สารในท้องถิ่น                 3(2-2-5)  
       1.2 กลุ่มที่ 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6 หน่วยกิต 
       1551001   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                  2(2-0-4) 
       1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                  2(2-0-4)             
       1551003   ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1     2(1-2-3)      
       1551004   ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2     2(1-2-3)                                        
       1551005  ภาษาอังกฤษปฏิบัติการ      2(1-2-3) 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้                                   
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
       2.1กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
       1511001  จริยธรรมกับมนษุย์                  2(2-0-4)  
       1511002  ความจริงของชีวิต                             2(2-0-4)  
       1521001  พุทธศาสน์                   2(2-0-4)  
       2.2 กลุ่มที่ 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                  
ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต   
        2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์      2(2-0-4)   
        2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     2(2-0-4) 
        2061001  สังคีตนิยม                              2(2-0-4)         

1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไมน่้อย
กว่า 6 หน่วยกิต  
    บังคับเรียน    6  หน่วยกิต 
     1551001   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                  3(3-0-6) 
     1551002   ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร                   3(3-0-6) 
    เลือกเรียน    จากวิชาต่อไปนี้ 
     1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย                               3(3-0-6) 
     1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจดุประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 
     1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                   3(3-0-6) 
     1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
     1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
     1691001  การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า       
     6  หน่วยกิต  และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
      1001003   พฤติกรรมนุษย์กบัการพัฒนาตน                   3(3-0-6) 
      1001004   ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ       3(3-0-6) 
      1511001   จริยธรรมกับมนษุย ์                    3(3-0-6) 
      1511002    ความจริงของชีวิต                    3(3-0-6) 
      1521001    พุทธศาสน์                                           3(3-0-6)                                                            
      1631001    สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า       3(3-0-6) 
       2011001   สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                   3(3-0-6) 
       2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                 3(3-0-6) 

2061001    สังคีตนิยม                     3(3-0-6) 
3561001     ภาวะผู้น าและการจดัการสมัยใหม ่       3(3-0-6) 

 
 
 
ปรับตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป           
พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร         
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2554 เหตุผล 

      2.3 กลุ่มที่ 3  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                             
ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต   

       1001001  ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม ่                2(2-0-4)  
       1001002  การคิดวิเคราะห ์การค้นคว้า 
                       และการใช้เหตผุล                             2(2-0-4)                       
       1001003  พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน   2(2-0-4)  
        2.4  กลุ่มที่ 4  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                         
ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต   
       1631001  สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า                2(1-2-3)  
       1631002   การศึกษาคน้คว้าและการเขียนบทนิพนธ ์     2(1-2-3) 
       1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์          2(1-2-3)          
       1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน     2(1-2-3)            
        1631005   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  2(1-2-3)    
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้                           
ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
        3.1 กลุ่มที่ 1  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                
ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต   
        2531001  วิถีไทย                   2(2-0-4)  
        2531002  วิถีโลก                   2(2-0-4)  
        2531003  ครอบครัวและสงัคม                             2(2-0-4)  
        2541001  มนุษย์  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                  2(2-0-4)  
        2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป         2(2-0-4)  
        3.2 กลุ่มที่ 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                  
ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต   
        2501002  เศรษฐกิจพอเพียง      2(2-0-4)  

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
     และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย                    3(3-0-6) 
2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันตภิาพ           3(3-0-6) 
2501003   พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม              3(2-2-5) 
2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิน่ภิวัตน ์                   3(3-0-6) 
2531001   สังคมไทยกบัสังคมโลก                   3(3-0-6) 
2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิง่แวดล้อม                   3(3-0-6) 
2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                   3(3-0-6) 
2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมือง 

          การปกครองไทย                    3(3-0-6) 
2561001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป            3(3-0-6) 
3541001   การเป็นผู้ประกอบการ                              3(3-0-6) 
3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                   3(3-0-6) 
3591002    เศรษฐกิจพอเพียง                                 3(3-0-6)                                  

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 6  
     หน่วยกิต และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต             3(2-2-5) 
1161002  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                   3(2-2-5) 
4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา        3(3-0-6) 
4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 
4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                    3(3-0-6) 
4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                         3(3-0-6) 
4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2554 เหตุผล 

        2521001  ท้องถิ่นศึกษา                  2(2-0-4)  
        2551001  การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย                 2(2-0-4)  
        3541001  การเป็นผู้ประกอบการ                           2(2-0-4)  
        3591001  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4)  
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้เลือกเรียนรายวิชา
ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
        4.1  กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                               
ไม่เกิน  6 หน่วยกิต    
        4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
                      และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน      3(2-2-5)  
        4121002  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5)  
        4121003  การพัฒนาระบบสารสนเทศบน 
                      ระบบเครือข่าย                      3(2-2-5)  
        4121004  คอมพิวเตอร์และสื่อประสม                     3(2-2-5)  
        4.2  กลุ่มที่ 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                     
ไม่เกิน  6  หน่วยกิต    
        4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน       2(2-0-4)  
        4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      2(1-2-3)  
        4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      2(1-2-3)  
        4.3 กลุ่มที่ 3  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6 หน่วยกิต  
        4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา   2(2-0-4)  
        4001002  วิทยาศาสตร์เพือ่ชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4)  
        4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
และทรัพยากรธรรมชาต ิ                              2(2-0-4)  
        4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต       2(2-0-4)  

                       ส าหรับนักศึกษา                    3(2-2-5) 
4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอ  
                ผลงานด้วยคอมพิวเตอร ์                   3(2-2-5) 
4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณ 
                และจัดการข้อมูล                             3(2-2-5) 
4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                   3(2-2-5) 
5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวนั                              3(2-2-5) 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                   3(3-0-6) 
5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                               3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2554 เหตุผล 

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้                   
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  
        1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต     2(1-2-3)  
        1161003  การลีลาศเพื่อสขุภาพ                2(1-2-3)  
        1161004  กีฬาศึกษา        2(1-2-3) 
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 

2.กลุ่มวิชาพ้ืนฐานอาชีพ 18 หน่วยกิจ 2. กลุ่มวิชาแกน จ านวน 24 หนว่ยกิจ 
เพิ่มจ านวนหน่วยกิจเพื่อให้ครอบคลุม
พื้นฐานจากเดิม 18 หน่วยกิจเป็น 24 
หน่วยกิจ 

1553107  การอ่านภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ                 3(3-0-6) 
Reading  Academic  English 
          ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
และพัฒนาชุมชน สามารถเข้าถึงแห่งข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1553107  การอ่านภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ                    3(3-0-6) 
Reading  Academic  English 
          ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
และพัฒนาชุมชน สามารถเข้าถึงแห่งข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

คงเดิม 

1554103  การเขยีนภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ                3(3-0-6) 
Writing  Academic  English 
          ฝึก เขียนภาษาอั งกฤษในเชิงวิชาการ การ เขียนข้อความ  
บทคัดย่องานวิจัย  และการเขียนอ้างอิงเอกสารวิชาการที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาสังคมและพัฒนาชุมชน   

1554103  การเขยีนภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ                  3(3-0-6) 
Writing  Academic  English 
          ฝึก เขียนภาษาอั งกฤษในเชิงวิชาการ การเขียนข้อความ  
บทคัดย่องานวิจัย  และการเขียนอ้างอิงเอกสารวิชาการที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาสังคมและพัฒนาชุมชน   

คงเดิม 

2504901  สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์                       3(3-0-6) 
เพ่ืองานวิจัยทางสังคมศาสตร์   
Statistics and Applied Computer for Research in Social 
Science 
           ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางสถิติและการประยุกตโ์ปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติิเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวเิคราะห์ข้อมลูจาก
โปรแกรมส าเร็จรูป  และการแปรผล 

2504901  สถิติและคอมพิวเตอร์ประยุกต์                       3(3-0-6) 
เพ่ืองานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
Statistics and Applied Computer for Research in Social 
Science 
           ศึกษาความรู้ เบื้องต้นทางสถิติและการประยุกต์โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โปรแกรมส าเร็จรูป  และการแปรผล 

คงเดิม 

2504902  ระเบียบวิธวิีจัยและสถิติทางสังคมศาสตร์           3(3-0-6)    
Research Methodology and Statistics for Social Science  
          ศึกษาความหมาย  โครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย  
รวมทั้งกระบวนการการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด 

2504902  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบ้ืองต้น           3(3-0-6)         
Introduction to Social Science Research Methodology 
          ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย การก าหนดประเด็น

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการ 
และเทคนิคการใช้สถิติ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ฝึกการเขียนโครงการวิจัย 
 
 
 

ปัญหาการวิจัย หลักการทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวความคิด 
ก าหนดสมมติฐานการวิจัย ประชากรเป้าหมายและการเลือกตัวอย่าง 
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
เลือกใช้สถิติที่เหมาะสม การแปลผลและหลักการอภิปรายผลการน าเสนอ
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ การฝึกทักษะการเขียนโครงร่างการวิจัยและ
รายงานการวิจัย ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 

 - 2521205  พุทธเศรษฐศาสตร์                                     3(3-0-6)          
Buddhist economics  
          ความแตกต่างระหว่างกระบวยทัศน์ ความหมาย แนวคิดและ
หลักการของพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก การผลิต 
การบริโภค การกระจายสินค้า และการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคม และการพัฒนาท่ียั่งยืน  

เปิดวิชาใหม ่

 2522209  การพัฒนามนุษย์                                      3(3-0-6) 
Human Development               
          แนวคิด ทฤษฎี นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ของ
องค์การสหประชาชาติ สุขภาพ ความรู้ ความสามารถ อาชีพ สิทธิ 
เสรีภาพ ความรับผิดชอบ จริยธรรม คุณธรรม ปฏิสัมพันธ์ การเพิ่มพลังให้
ประชาชน และคุณภาพชีวิต                                                                       

เปิดวิชาใหม ่

2531105  หลักมานุษยวิทยาและหลักสังคมวิทยา               3(3-0-6) 
 Principle of Anthropology and of Sociology  
          ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  ขอบข่าย  ของมานุษยวิทยา
วัฒนธรรม  และสังคมวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา  การจัดระเบียบทาง
สังคม  และบทบาทหน้าของสถาบันทางสังคม  เน้นการศึกษาทั้งในเชิง
ทฤษฎีและการวิเคราะห์ 

2531105  หลกัมานษุยวิทยาและหลกัสังคมวิทยา              3(3-0-6) 
Principle  of  Anthropology  and of  Sociology  
          ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  ขอบข่าย  ของมานุษยวิทยา
วัฒนธรรม  และสังคมวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา  การจัดระเบียบทาง
สังคม  และบทบาทหน้าของสถาบันทางสังคม  เน้นการศึกษาทั้งในเชิง
ทฤษฎีและการวิเคราะห์ 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน                      3(3-0-6) 
 Theory and Principle of Community Development 
          ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของชุมชน  ความหมายปรัชญา 
หลักการและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน   กระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  ผลกระทบ  ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม              
การน าทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน   โดยมุ่งพิจารณา
ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองเป็นหลัก 
 

2531301  แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม                  3(3-0-6) 
Social Development Concept and Theory 
          ส านักคิด แนวคิดและทฤษฏีด้านการพัฒนาสังคม  หลักการ 
กระบวนการและกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งการพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก การ
วิ เค ร าะห์ ลั ก ษ ณ ะขอ งสั งค ม  บ ท บ าท ขอ งอ งค์ ก รแ ล ะ ชุ ม ชน               
เพื่อการจัดการและวางแผน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในสังคม 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 

2532104  ชุมชนศึกษา                                            3(2-2-5) 
 Community Study 
          ศึกษาความหมาย ความจ าเป็น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึกษา
ชุมชน ศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างของ
ชุมชนตลอดจนศักยภาพของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมฝึกปฏิบัติศึกษาชุมชนตามเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น 

 ตัดออก 

2532302 กระบวนการและการบริหารงานพัฒนาชุมชน       3(3-0-6) 
Process of Community Development Administration         
          ศึกษาความหมาย ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชนวิเคราะห์
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบต่างๆ  หลักการบริหาร กลวิธีในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชน การประสานงานกับองค์กร กระบวนการตัดสินใจ
ของชุมชน  หลักธรรมส าหรับนักบริหาร  และประสบการณ์ในการพัฒนา
ชุมชนของประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ และประเทศไทย 

 ตัดออก 

2532304 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม          3(3-0-6) 
The Development of Group and Individual Competence 
          ศึกษาความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ
พัฒนาบุคคล และกลุ่ม อุดมการณ์ คุณธรรม ส าหรับนักพัฒนา วิธีการให้

 ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
สมาชิกใน ชุมชน เข้ ามามี ส่ วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาชุมชน 
กระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่มการปฏิบัติงาน
เป็นกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนหลักการและวิธีการ ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ผลดีที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองการปกครอง 
2533301 นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน            3(3-0-6) 
Policy and Community Development Planning         
          ศึกษานโยบายด้านการพัฒนาของประเทศและหลักการ  วางแผน
เบื้ องต้น การวางแผนพัฒนา และการวางแผนงานพัฒนาชุมชน  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ปัญหาการและอุปสรรคของการ
วางแผนพัฒนา 

 ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 

2534301 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา              
Analysis and Solution of Community Development                                     
                                                                        3(3-0-6) 
            ศึกษาหลักการ วิธีการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวเิคราะห์จาก
เอกสารและการวิเคราะหภ์าคสนาม ฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์สภาพปญัหา
ชุมชน ปัจจัยท่ีเป็นสาเหต ุวิธีการแก้ไขปัญหาในชุมชน 

 ตัดออก 

2534405 เครือข่ายและกระบวนการสร้างเครือข่าย            3(2-2-5) 
ในงานพัฒนาชุมชน  Network and Process of Building Network  
in Community Development  
            ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ แนวคิด  ทฤษฎีองค์ประกอบ 
ลักษณะและกระบวนการในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน  โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

2534407 เครือข่ายทางสังคมและกระบวนการพัฒนา         3(2-2-5)                                                          
Social network  and  developmental process 
          แนวคิดเชิงทฤษฎี การสร้างและการรักษาเครือข่ายทางสังคม 
การสื่อสารทางสังคมกับกระบวนการทางสังคมใหม่ และการประยุกต์ใช้
เครือข่ายกับการพัฒนาสังคม 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 

2534901  สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน                      3(2-2-5) 
Seminar in Community Development Problems               

2534902 สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคม                        3(2-2-5)                                                      
Seminar in social Development Problems 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
            สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลักการและการ
ปฏิบัติงานพัฒนาในประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ความแตกต่าง
กันไป ศึกษาหมู่บ้านตัวอย่างหรือชุมชนตัวอย่างเพื่อการแสวงหาแนวทาง
ในการน าวิธีพัฒนา ชุมชนไปใช้กับชุมชนให้ได้ผลน้อย 

          สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคมในเชิงทฤษฎี หลักการและการ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย ทั้งเชิงโครงสร้างและ
แนวทางปฏิบัติ  โดยเน้นการศึกษาชุมชนตัวอย่างในท้องถิ่น 

2534211  การเขา้ถงึชมุชน                                       3(2-2-5) 
Community approaching 
            ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  อิทธิพลต่ างๆ ที่มีต่ อ
บุคลิกภาพและการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ทัศนคติและทฤษฎีต่างๆ 
เกี่ยวกับท่าทีและความคิดเห็น ผลของท่าทีและความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ชุมชน 

 ตัดออก 

2523202  การแพทย์พ้ืนบ้าน                                    3(2-2-5) 
Tradition  Medicine 
            ศึกษารูปแบบของการรักษาพยาบาลของชาวบ้านในชนบทตาม
รูปแบบของการแพทย์พื้นบ้าน  บริโภคนิสัยและการรักษาตนเอง 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือ วัฒนธรรมท้องถิ่น  กับปัญหา
ทางการแพทย์ การรักษาแบบพื้นบ้านกับการแพทย์ปัจจุบัน  จริยธรรมใน
การรักษา โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

 ตัดออก 

2531201 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา                          3(3-0-6)      
 Social Sciences and Development 
           ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และบทบาทของวิชาสังคมศาสตร์ 
การใช้ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในการวางแผนพัฒนาแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเน้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นกรณีศึกษา 

 ตัดออก 

2532201  สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์        2(2-0-4) 
Social Welfare  and   Social Work 

2533307 นโยบายสวัสดิการสังคม                                3(3-0-6) 
Social Welfare policy 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 
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           ศึกษาความหมาย  ปรัชญ า ขอบ เขต  วัตถุประสงค์และ
ความส าคัญ รูปแบบ ลักษณะ ของกระบวนการบริการทางสังคม และงาน
สังคมสงเคราะห์  เพื่อสนองความต้องการของสังคม  ความสัมพันธ์ของ
งานสังคมสงเคราะห์กับงานสวัสดิการสังคม  วิวัฒนากรของการสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการของรัฐและเอกชนของไทย โดยเปรียบเทียบกับ
งานสวัสดิการของต่างประเทศ  งานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย 
บทบาท หน้าท่ี และขอบเขตการให้บริการ ความจ าเป็นของวิชาชีพท่ีมีต่อ
สังคม ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม 

          ความยุติธรรมทางสังคม ส านักคิด แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการ
สังคม การวิเคราะห์นโยบายสังคม หลักประกันทางสังคมและสวัสดิการ
พื้นฐาน สุขภาพ โภชนาการ เด็กและเยาวชน การว่างงาน การอบรม
อาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่อยู่อาศัย การอพยพโยกย้าย คนจน คนด้อย
โอกาส ความหิวโหยและอาชญากรรม และการขับเคลื่อนนโยบายสังคม 

 2532201  ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน         3(3-0-6) 
Social inequality and poverty 
          แนวคิด ทฤษฎีการกระจายรายได้และความมั่งคั่ง ความเหลือ่มล้ า
ในการกระจายรายได้ การให้บริการสาธารณะ ความแตกต่างและการแบ่ง
ชนช้ัน ความเหลื่อมล้ าทางโครงสรา้ง โอกาส และความขัดแย้ง ความ
ยากจนรายได้ ความยากจนสัมพัทธ์ วัฒนาธรรมและก าดักความยากจน 
ความยากจนเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ค่าครองชีพ รายได้ หนี้สิน เงินออม 
รายจ่าย ปญัหาและการขับเคลื่อนนโยบายความยากจน 

เปิดรายวิชาใหม ่

2532204  การสังคมสงเคราะห์                                  2(2-0-4) 
Social Work    
           ศึกษาความหมาย ปรัชญ า ขอบ เขต  วัตถุประสงค์และ
ความส าคัญของงานสังคมสงเคราะห์  ความสัมพันธ์ของงานสังคม
สงเคราะห์กับงานสวัสดิการสังคม วิวัฒนากรของการสังคมสงเคราะห์ งาน
สังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย บทบาท หน้าที่ ลักษณะและขอบเขตการ
ให้บริการ ความจ าเป็นของวิชาชีพที่มีต่อสังคม ในการพัฒนาคนและ
พัฒนาสังคม 

 ตัดออก 
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2533101ปัญหาสังคมและประเด็นส าคัญด้านการพัฒนา 3(3-0-6)      
Social Problems  Current  Development  Issues 
           ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการ ทฤษฎี
และวิธีวิ เคราะห์ปัญหาสั งคม   วิ เคราะห์สาเหตุของปัญหาสังคม    
ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน ชุมชนและระดับโลกที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาสังคม 

 ตัดออก 

2533102  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม          3(3-0-6)      
Social and Cultural Change 
           ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์  แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงของส านักต่างๆ  ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและผลของ
การพัฒนา  วาทกรรมการพัฒนา  ท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม           3(3-0-6)                                           
Social  and  Cultural  Change 
          ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์  แนวคิด  ทฤษฎีและรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงของส านักต่างๆ  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย   ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและผลของ
การพัฒนา  วาทกรรมการพัฒนา  ท่ีมีผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

คงเดิม 

2533203 การพัฒนาสังคม                                        3(3-0-6)     
Social Development 
           ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลวิธีต่างๆ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสังคม การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 

 เปิดรายวิชาใหม ่

2533302 ภาวะผู้น ากับธรรมะส าหรับผู้น าใน                   3(3-0-6)     
งานพัฒนาชุมชน  Leadership and Righteousness for 
Community Development Leaders        
           ศึกษาความหมาย  ภาวะความเป็นผู้น า คุณลักษณะของผู้น า  
ประเภทของผู้น า บทบาทของผู้น า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้น า  แนวทาง

2533302  ผู้น าและแผนยุทศาสตร์                               3(3-0-6) 
Strategic leadership and planning 
          แนวคิดเชิงทฤษฎีภาวะผูน้้ า วิสัยทัศน์ และการคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเภทของผู้น า ภาวะผู้น า ทีมงาน การบริหารจดัการ การ
สร้างแรงบันดาลใจ เป้าหมาย วิธกีาร  (แนวคิด) และทรัพยากร ปญัหา

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 
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และวิธีการประเมินความเป็นผู้น า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับงานพัฒนา
ชุมชนและธรรมะของผู้น า  โดยศึกษาผู้น าต้นแบบ 
 

การขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารแผนงานและโครงการ การเขียน
โครงการ การประชุมเวทีประชาคม การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรชุมชนท้องถิ่น การปฏิบัติการขององค์กร ตัวช้ีวัดความส าเร็จ การ
และการติดตามประเมินผล การสะท้อนกลับ 

2533303 กลุ่มธุรกจิพ้ืนฐานกับการพัฒนาชุมชน            3(3-0-6)     
Basic Socio-Economic Units  and Community Development 
           ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่ควรรู้ เกี่ยวกับกลุ่มพื้ นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยและอ านาจต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในขั้นพื้นฐานอันน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชุมชน การออม  การลงทุน 
การประกอบการ และวิธีการด าเนินงานของกลุ่มผลประโยชน์ ปัญหาและ
แนวทางในการส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิกและกลุ่ม 

  

2533305 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน        2(2-0-4) 
Community Socio-Economic Situation            
           ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ  สถานการณ์ด้านสังคม
เศรษฐกิจในชุมชนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม  อันเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน ปัญหาอันเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

2533305 การสร้างความเข้มแขง็                                3(3-0-6)                       
ขององค์กรชุมชนท้องถิ่น                  
Strengthening organizational capacity of local community  
          ภารกิจ วัฒนธรรม โครงสร้าง องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ
แผนงานขององค์กร หลักธรรมาภิบาล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ศักยภาพของผู้น า การบริหารจัดการ ทรัพยากร การสื่อสาร การ
เครือข่าย การปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตัวช้ีวัด การติดตาม
และการประเมินผลขององค์กร รวมทั้งกรณีตัวอย่างองค์กรภาครัฐ และ
หรือชุมชนท้องถิ่น ที่มีศักยภาพเข้มแข็ง 

ปรับปรุง 

2533309  การพัฒนาแบบย่ังยืน                                 2(2-0-4)   
Sustainable Development  
           ศึกษาปรัชญา แนวคิด ความหมาย หลักการและพัฒนาการของ
การพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ท่ีมีต่อชุมชน 
แนวทางและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ใน

 ตัดออก 
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ชุมชนอย่างยั่งยืน 

2534201 ประชากรศึกษาประยกุต์ในงานพัฒนาชนบท       3(3-0-6)    
Applied Population Education in Community 
Development 
           ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้น นโยบายประชากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาทางด้านประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาคระดับชาติ ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การให้สวัสดิการการศึกษา การศึกษาอบรม การเปลี่ยนค่านิยม การ
พัฒนาตนเอง คุณลักษณะประชากรไทยที่พึงประสงค์ ผลกระทบจาก
ปัญหาประชากรและการแก้ไข 

 ตัดออก 

2534206 สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง                     3(3-0-6) 
Political Sociology  and Government            
           ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของสังคมวิทยา
การเมือง การปกครอง การเมืองการปกครองในฐานะที่เป็นสถาบันสังคม 
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของกลุ่มชนต่างๆ ระบบความสัมพันธ์
ทางการเมืองการปกครอง การจัดองค์การทางการเมืองการปกครองใน
แบบอรูปนัยและรูปนัย ลักษณะทางสังคมวิทยาบางประการที่มีต่อระบบ
การเมืองการปกครอง คุณภาพประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนา สถาบัน
การเมืองการปกครอง เป้าหมายสูงสุดของสังคม  (Social Ultimate 
Goals) ในการพัฒนาการเมือง การปกครองเพื่อพัฒนาสังคมระดับชาติ 

  

2534302 การปฏิรูปท่ีดินกับการพัฒนาชุมชน                  3(3-0-6) 
Land Reform and Community Development 
           ศึกษาประวัติความเป็นมา ปรัชญา แนวคิด รูปแบบการปฏิรูป
ที่ดิน กฎระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดิน ความสัมพันธ์ของงาน

 ตัดออก 
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ปฏิรูปท่ีดินกับงานพัฒนาชุมชน 
2534303  การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ                       3(2-2-5 )                     
Comparative Community Development            
           ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบวิธีด าเนินงานของการพัฒนาชุมชนใน
ประเทศ และต่างประเทศ การจัดตั้งองค์การ การวางแผน และการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนของประเทศต่างๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 ตัดออก 

2534304 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต              3(2-2-5)                     
ในท้องถิ่น  Appropriate Technology for Local Life 
           ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการ
ด ารงชีวิต การเลือกใช้เทคโนโลยี  การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับท้องถิ่น การน าพลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิ่นเพื่อการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

 ตัดออก 

2534306  เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน                   3(3-0-6) 
Community Education Techniques            
           ศึกษาแนวทาง ปรัชญา หลักการและเทคนิคในการให้การศึกษา
เพื่อการด ารงชีวิตในชุมชน การฝึกอบรม การสาธิต นิทรรศการ การศึกษา
ดูงาน การสอนทักษะ การเปลี่ยนแปลงเจตคติและการยอมรับนวัตกรรม 
การเลือกใช้เทคนิคการให้การศึกษาชุมชน 

 ตัดออก 

2534307 การสงเคราะห์ชุมชน                                   2(2-0-4)   
Community Welfare Work 
           ศึกษาความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ของการสงเคราะห์
ชุมชน ความจ าเป็นในการจัดบริการเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน 
วิวัฒนาการของการสงเคราะห์ชุมชน การเปรียบเทียบการสงเคราะห์
ชุมชนในต่างประเทศกับประเทศไทย หลักการ วิธีการ และกระบวนการ
ของการสงเคราะห์ชุมชนในเรื่องวิชาชีพ บทบาทของนักสงเคราะห์ 

 ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 
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2534308  การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา 1                   3(2-2-5)                     
Seminar and Training  Organization 1 
           ศึกษาความหมาย รูปแบบ และวิธีการจัดการอบรมและสัมมนา 
วิธีการคัดเลือกรูปแบบ  และวิธีการอบรมและสัมมนาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตลอดจนวิธีการจัดการการประเมินผลโครงการอบรมและ
สัมมนา 

  

2534402   การพัฒนาประชาสังคม                             3(3-0-6) 
 Civil Society Development 
           ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ และความส าคัญของประชา
สังคม กระบวนการ วิธีการสร้าง และการพัฒนาประชาสังคมให้เข้มแข็ง 
ประชาคมชุมชน ประชาคมต าบล ประชาคมอ าเภอ ประชาคมจังหวัด 
ประชาคมวิชาชีพ การพัฒนาประชาสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

2534402  การพัฒนาประชาสงัคม                               3(3-0-6) 
Civil Society Development 
           ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ และความส าคัญของประชา
สังคม กระบวนการขับเคลื่อน การเสริมสร้าง และการพัฒนาองค์กร
ประชาสังคมให้เข้มแข็ง บทบาทขององค์กรประชาสังคมต่อการขับเคลื่อน
นโยบาย และกรณีศึกษาองค์กรประชาสังคม 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

2534403 เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง                             3(3-0-6) 
Self-Reliance Community Economic 
           ศึกษาแนวคิด ความหมาย และความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ องค์กรชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กับการพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืน 

  

2532306 การพัฒนาองค์กรชุมชน                               3(3-0-6) 
Development  of Community Organization   
           ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  องค์ประกอบ ประเภทของ
องค์กรชุมชนในการบริหารงานและการพัฒนาองค์กรชุมชน  การ
ด าเนินงานขององค์กรชุมชนในประเทศไทยปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
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2534902 การวิจัยภาคสนาม                                      3(2-2-5) 
Field Research 
           ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม สรุปเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์ตาม
รูปแบบการวิจัย 

 ตัดออก 

2544207การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5) 
Natural Resources and Environmental Management of 
Thailand 
           ศึ กษ าความห ม ายป ระ เภ ทลั กษณ ะและขอบ เขตของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยทั้ง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม-วัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประเทศ  แนวนโยบายแห่งรัฐ 
กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม 
การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบยั่งยืน การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ตลอดจน
ข้อตกลงและพันธกรณีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่
ผูกพันกับประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน และการปฏิบัติภาคสนาม 

 ตัดออก 

 2551207  สงัคมเศรษฐกจิพอเพียง                              3 (3-0-6) 
Social sufficiency economy 
          ปรัชญา ความหมาย แนวคิดเชิงทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียงของ
ประเทศต่างๆ ระบบสังคมและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประยุกต์แนวคิด
ในโครงสร้างการผลิต การบริโภค และการกระจายสินค้าและบริการที่
เหมาะสม กองทุนชุมชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม่ และกรณี
ตัวอย่างของกลุ่ม/องค์กรที่พ่ึงพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เปิดรายวิชาใหม ่

2552101  การปกครองท้องถิ่นไทย                              3(3-0-6) 
Thai Local Government 

2552101  การปกครองท้องถิ่นไทย                               3(3-0-6)                                         
Thai Local Administration 

ปรับชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
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           ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ท่ีเป็นรากฐานของการ 
ปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก  และ
เน้นการปกครองทอ้งถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางในแง่อ านาจ รูปแบบ 
ปัญหาและผลการกระทบต่อการพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน 

          ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของการปกครอง
ท้องถิ่นไทย การคลังท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
แนวโน้มของการปกครองท้องถิน่ไทยในอนาคต 

2554102  การจัดองค์กรท้องถิ่นไทย                             3(3-0-6) 
Thai Local Organization Management 
           ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององค์การในท้องถิ่น ท้ังที่
เป็นของรัฐและเอกชน โครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์การในท้องถิ่น 
หลักการจัดองค์การในท้องถิ่น  การประสานงาน การจัดและการ
ด าเนินงานระหว่างองค์การในชุมชนระดับต่างๆ แนวโน้มการจัดองค์การ
ท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง โดยเน้นองค์การท้องถิ่นไทย 
และความสัมพันธ์ขององค์การท้องถิ่นไทยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
ปัจจุบัน รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 ตัดออก 

 256418 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                       3(3-0-6) 
Introduction to Law 
          ศึกษาความหมายและลักษณ ะทั่ วไปของกฎหมาย  ที่ ม า 
วิวัฒนาการ และระบบกฎหมายประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิด
ต่างๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระท า การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์
อักษร สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 
สาระส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
สาระส าคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวัน 

เปิดรายวิชาใหม ่
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2572201  เศรษฐกิจประเทศไทย                                 3(3-0-6) 
 Economy of Thailand 
           ศึกษากลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ปัจจัยการผลิต
ทรัพยากร กลไกการตลาด รายได้ประชาชาติ การคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ และปัญหาของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 

 ตัดออก 

2573301 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                        3(3-0-6)  
Economic and Social Development 
           ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการ
พัฒนาสังคม นโยบายและแผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทย กระบวนการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 ตัดออก 

5134101 การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน               3(2-2-5)        
Agricultural Extension for Sustainable Agriculture 
           ความหมาย ความส าคัญ และหลักการของโครงการเกษตรแบบ
ผสมผสาน การเลือกวิธีการส่งเสริมที่เหมาะสมส าหรับโครงการเกษตร
แบบผสมผสานแต่ละรูปแบบ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ การเกษตร
แบบยั่งยืน การวางแผนปฏิบัติการ การ ด าเนินงานและการประเมินผล 

 ตัดออก 

5531101 หัตถกรรมประจ าท้องถิ่น                               3(2-2-5) 
 Native Crafts 
           ศึกษาถึงคุณค่าของงานอุตสาหกรรมในครอบครัวที่มีอยู่ในส่วน
ต่างๆ  ของประเทศไทย โดยเฉพาะในท้องถิ่นของตน  การปรับปรุง
ออกแบบแก้ ไขกรรมวิธีส าหรับการด าเนินงานเกี่ ยวกับการผลิต
อุตสาหกรรมในครอบครัว เช่น งานประดิษฐ์ งานจักรสาน ถักทอ 
แกะสลัก งานหนัง งานหวาย ฯลฯ ทั้งนี้ มุ่งไปในทางส่งเสริมอุตสาหกรรม

 ตัดออก 
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พื้นเมือง โดยการให้ผู้เรียนเกิดทักษะในงานหัตถกรรม 

3591105  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                                    3(3-0-6) 
 General Economics 
           ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด 
สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ตัดออก 

2533801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       2(90) 
การพัฒนาชุมชน 3   
Preparation for Professional Experience practice in 
Community Development 3                                                                   
           จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ  และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและ
ระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การพัฒนาชุมชน 

2533803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       2(90) 
การพัฒนาสังคม                                  
Preparation for Professional Experience practice in Social 
Development  
           จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึก
ทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 

2534801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 3      5(135)   
Professional Experience practice in Community 
Development 3 
            จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
องค์การหรือหน่ วยงาน  เพื่ อ ให้ ได้ รับความรู้  ทั กษะ เจตคติและ
ประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน โดยให้นักศึกษาเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชน 
จ านวน 450 ช่ัวโมง เพื่อท าการศึกษาชุมชน น าผลการศึกษามาวิเคราะห์

2534802  การฝึกประสบการณ์วิชาชพีการพัฒนาสงัคม        5(225) 
Professional  Experience  practice  in  Social Development   
           จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรประชาสังคม เพื่อให้ได้รับ
ความรู้  ทักษะ  เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน  โดยให้
นักศึกษาเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชน  จ านวน  450  ช่ัวโมง  เพื่อวิเคราะห์ 
สาเหตุและผลกระทบของปัญหา สร้างโครงการและการปฏิบัติงาน  

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
ปัญหา สร้างโครงการ และปฏิบัติงานการวางโครงการ ศึกษารูปแบบ  กา
จัดระบบงาน การบริการ วิธีการด าเนินงาน  การแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนนั้น 

แผนงาน/โครงการ  ตลอดจนการย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงแผนงาน/
โครงการ 
 

2501201  สทิธ ิเสรีภาพ กบัการพัฒนา                         3(3-0-6) 
Rights, freedom And  Community Development 
           ศึกษาแนวความคิดพัฒนาการบทบาทหญิง-ชาย  อันเนื่องด้วย
ลักษณะทางชีววิทยา  ลักษณะทางวัฒนธรรม  กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม  ความเช่ือทางศาสนา  ค่านิยมและกฎหมายเป็นต้น  ที่มีผลต่อการ
ก าหนดบทบาทหญิง-ชาย  แนวทางการวิเคราะห์บทบาทหญิง-ชาย  เพื่อ
ก าหนดนโยบาย  แผนงานและโครงการพัฒนา 

  

2503301 การพัฒนาชมุชนกบัระบบสารสนเทศ                 3(2-2-5) 
Community  Development and Information  System  
           ศึ กษาความส าคัญ  และประ เภทของแหล่ งส ารสน เทศ             
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศการพัฒนา บริการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การเลือก  การสังเคราะห์  และการน าเสนอสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา  ตลอดจนการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและมีนิสัยในการ
ใฝ่หาความรู้ 

  

2531201  วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน                     3(2-2-5) 
Culture  and  Community Development 
           ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  บทบาท  ความส าคัญของ
วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนและความสัมพันธ์ของวัฒธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิตและคติชนวิทยากับงานพัฒนาชุมชน 
 

 ตัดออก 

2531202  การประยุกต์หลกัธรรมเพ่ือการพัฒนา               3(3-0-6) 
Application of Righteousness  for  Development 

 ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
          ศึกษาความหมาย  หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ทฤษฎี
โครงสร้างหน้าที่เชิงพุทธ  แนวคิดการพึ่งตนเองเชิงพุทธ  แนวคิดการ
รวมกลุ่มเชิงพุทธ  แนวคิดการสร้างเครือข่ายเชิงพุทธ แนวคิดคิดการ
แก้ปัญหาเชิงพุทธ  โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุมชน 
2521203   สมาธิเพ่ือความสขุในงานพัฒนา                    3(2-2-5) 
Meditation  for  Happiness  in  Community Development 
          ศึกษาหลักคิด  ความหมาย  และวิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้น  สมาธิ
กับวิทยาศาสตร์สุขภาพจิตและการท างาน  บุคคลต้นแบบที่น าสมาธิไปใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  การฝึกปฏิบัติสมาธิ 

 ตัดออก 

2521204 ธรรมนญูชวิีต                                            2(2-0-4) 
Constitution for Living 
          ศึกษาแนวคิด หลักการครองตนตามหลักศาสนาในมิติ  คนกับ
ความเป็นคน  คนกับสังคม  คนกับชีวิต  คนกับคน  คนกับมรรคา ตาม
แนวคิดเชิงพุทธ   

 ตัดออก 

2522203  บทบาทหญิง – ชายกับการพัฒนา                   3(3-0-6) 
Gender and Development 
          ศึ กษาความหมาย เกี่ ย วกั บสิท ธิ   และประ เภทของสิ ท ธิ  
พัฒนาการและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิในสังคมไทย  สิทธิทางสังคม
ในประเทศไทย  บทบาทของประเทศไทยกับสิทธิในระดับสากล  สิทธิ
เสรีภาพของประชาชนไทยในปัจจุบัน  แนวทางและบทบาทในการส่งเสริม
พัฒนาสิทธิเสรีภาพในงานพัฒนาชุมชน 

2522203  บทบาทหญิง – ชายกับการพัฒนา                   3(3-0-6) 
Gender and Development 
          ศึกษาความหมายเกี่ยวกับสิทธิ  และประเภทของสิทธิ  พัฒนาการ
และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิในสังคมไทย  สิทธิทางสังคมในประเทศ
ไทย  บทบาทของประเทศไทยกับสิทธิในระดับสากล  สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไทยในปัจจุบัน  แนวทางและบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาสิทธิ
เสรีภาพในงานพัฒนาชุมชน 

คงเดิม 

2532105   ทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม                         3(2-2-5) 
Social  and  Culture Capital 
          ศึกษาความหมายกรอบแนวคิด  ที่มาและองค์ประกอบของทุน

2532107 ทุนทางสงัคม                                            3(2-2-5) 
Social  Capital 
          ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี งานวิจัย ความส าคัญ ความหมาย 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
ทางสังคมและวัฒนธรรม  ความส าคัญ  การเปรียบเทียบทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมกับทุนประเภทอื่น  กระบวนการศึกษาทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม  และการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในบริบท
ท้องถิ่น 

องค์ประกอบของทุนทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับ
รูปแบบของทุนในลักษณะต่างๆ กระบวนการสร้าง การรักษา และการ
สะสมทุนทางสังคม  ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนากลุ่ม องค์กร สถาบัน
ทางสังคมและการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะ  เครือข่ายทุนทางสังคมใน
โลกไซเบอร์ แนวโน้มของทุนทางสังคม 

2532901  เทคนิคและวิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล               3(2-2-5) 
Technique  and  Method  of Data  Collection 
          ศึกษา  เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามทั้ งเชิ งปริมาณ และคุณ ภาพเพื่ อ ใช้ เป็ นข้อมู ลพื้ น ฐาน
ประกอบการวางแผนและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

 ตัดออก 

2533101 ปัญหาสังคมและประเด็นส าคัญด้านการพัฒนา     3(3-0-6) 
Social Problems  and  Development  Issues 
          ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการ ทฤษฎี
และวิธีวิ เคราะห์ปัญหาสั งคม   วิ เคราะห์สาเหตุของปัญหาสังคม    
ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน ชุมชนและระดับโลกที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหาสังคม 

 ตัดออก 

2531202  ครอบครัวและชมุชนไทย                            3(3-0-6) 
Thai Family and Community 
          ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการของครอบครัวและชุมชนไทย 
วิวัฒนาการของครอบครัวและชุมชนไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ครอบครัว 
อบอุ่น และชุมชนไทยเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาชีวิตและคุณภาพคนในชุมชน 
บทบาทของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน การพิทักษ์ ส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

2532203  สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา                      3(3-0-6) 
Social institutions and development 
          ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหลักทางสังคมกับวิถีชีวิตของ
ประชากร ความแตกต่างในบทบาทของสถาบันตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และ
แนวโน้มในอนาคต รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลอันจะ
น าไปสู่แนวทางในการปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันทางสังคมเพื่อความ
สัมฤทธิผลของการพัฒนา 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 

2534401  ภมูปิญัญาท้องถิ่น                                     3(2-2-5) 
Local Wisdom 

2532203  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้            3(3-0-6)                        
Local Wisdom and Knowledge Management 

ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรงุ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
          ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ ความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวิวัฒนาการ และกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยว  ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา ภูมิปัญญากับการแก้ปัญหาทางสังคมไทย 

          วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วิเคราะห์ภูมิปัญญา
ของแต่ละท้องถิ่นและการประยุกต์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคม   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ การรวบรวม การเก็บ การใช้ และ
การกระจาย 

2533207  การจัดการความรู้ของชมุชน                        3(2-2-5) 
Knowledge   Management  in  Community 
          ศึกษาความหมาย  ประเภท  ความส าคัญ  ของการจัดการความรู้  
กระบวนการในการเข้าถึงข้อมูล   กระบวนการในการรวบรวม  การ
จัดระบบ การจัดเก็บ  การวางแผน   การวิเคราะห์การจ าแนกและ
ประเมินผลของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่  การแบ่งปันความรู้  
เครือข่ายทางความรู้  เพื่อที่จะสร้างต้นทุนทางปัญญาของชุมชนให้ชุมชนมี
ศกัยภาพในกระบวนการท างานในชุมชนท้องถิ่น 

 

2533208  นวัตกรรมการพัฒนา                                  3(3-0-6) 
Innovation  of   Development 
          ศึ กษ าห ลั ก ก าร  วิ ธี ก าร เท ค นิ ค วิ เค ร าะห์ ปั ญ ห า ชุ ม ชน                       
การวิเคราะห์จากเอกสารและการวิเคราะห์ภาคสนาม ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน   ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหาใน
ชุมชน   

 ตัดออก 

2533304   การพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ                  3(3-0-6) 
Development for  Special  Group 
          ศึกษาศึกษาแนวคิด  ความหมาย  ความส าคัญ  หลักการ  
จิตวิทยาการพัฒนา  และเทคนิควิธีการบุคคลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอัน
ได้แก่  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ   การจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ   นโยบายและแผนพัฒนา   ปัญหาและการแก้ ไข   

 ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

2533901หลกัและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ     3(2-2-5) 
Principle  and  Qualitative Data Analysis Technique                                      
          แนวคิด  หลักการ  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ                 
การตรวจสอบการเช่ือถือได้ของข้อมูลการพรรณนาวิเคราะห์ตลอดจนการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ 

 ตัดออก 

2533902  การวิจยัเชงิปฏบิติัการแบบมสีว่นร่วม              3(2-2-5) 
Participatory  Action  Research 
          ศึกษาหลักการและทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน  ระเบียบวิธีวิจัยที่เน้นการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน  และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวใน
การพัฒนาชุมชน 

2533902 การวิจยัเชงิปฏบิติัการแบบมสีว่นร่วม                3(2-2-5)                                        
Participatory  Action  Research 
          ศึกษาหลักการและทฤษฏตี่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน  ระเบยีบวิธีวิจัยที่เน้นการปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วม  
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม  และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และองค์กรทางสังคม 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

2544210 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  3(2-2-5) 
Cultural  Ecology  For  Sustainable  Development          
          ความหมาย  ความส าคัญ   แนวคิดเรื่องระบบนิ เวศวิทยา
วัฒนธรรมสัมพันธ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน  การประยุกต์แนวคิดสู่การ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา 
 

2544210 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน    3(2-2-5) 
Cultural  Ecology  For  Sustainable  Development         
           มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎี ความหมาย  ความส าคัญ แนวคิด
เรื่องระบบนเิวศวิทยา วัฒนธรรม และการพัฒนาท่ียั่งยืน  วิกฤตการณ์
ของโลกและมนุษยชาติ ผลกรทบ การประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

2543407 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    
Geographic Information System for Local Development                                       
                                                                       3(2-2-5)                                                      
          เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  คุณลักษณะและโครงสร้าง
ข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูล  และการประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร์  
การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงผลโดยเน้นการ

 ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
วางแผนการวิเคราะห์และการจัดโครงการในท้องถิ่น 

2544209  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                 3(2-2-5) 
Environmental  Impact  Assessment   
           หลักการ  การส ารวจการวิเคราะห์และวิธีการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาต่าง  ๆ รวมทั้งการเตรียมรายงานการ
วิเคราะห์การประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นการศึกษากรณี
ท้องถิ่น 

 ตัดออก 

2562701  กฎหมายแรงงานและประกันสังคม                 3(3-0-6) 
Labors  and  Social  Security  Law          
           ศึกษาหลักกฎหมายแรงาน  วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน  
สัญญาจ้างงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของคนต่างด้าว   การระงับข้อพิพาทแรงงาน  การพิจารณาคดีที่
เกี่ยวกับแรงงาน  และการประกันสังคม  ตลอดทั้ งกฎหมายอื่นๆ                  
ที่เกี่ยวข้อง 

 ตัดออก 

2562702 กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา                         3(3-0-6) 
Intellectual  Property  Law 
           ศึกษาถึงบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
ตลอดถึงปัญหา และอุปสรรคด้านกฎหมายที่ เกิดขึ้นในท้องถิ่น เช่น  
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ป่าชุมชน  การวางผังเมืองเป็นต้น  และแนวทางใน
การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 ตัดออก 

2563703  กฎหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                     3(3-0-6) 
Law  for Local  Development 
           ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา  ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น  กฎหมายความลับทาง

 ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2554 เหตุผล 
การค้า   กฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม  เป็นต้น  ตลอดทั้งศึกษา
ถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2549 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2554 เหตุผล 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่ เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร            
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้
เรียน โดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 

 

 
หมายเหตุ  ในช่องเหตุผล   ที่ระบุค าว่า 
     
    - ตัดรายวิชา หมายถึง ไม่เปดิสอนรายวิชานี้ในสาขาวิชาอีกต่อไป  แต่ยังเปิดสอนรายวิชานี้ในสาขาวิชาอื่นๆ 
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